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W Kartotece Tadeusza Ró¿ewicza w inscenizacji Micha³a Zadary
we Wroc³awskim Teatrze Wspó³czesnym (2006)1 pojawia siê scena, w której
postaci sztuki ustawiaj¹ pionowo na pod³odze ró¿nobarwne segregatory
w rz¹dku, jeden za drugim. Gdy wszystkie personalne teczki s¹ ju¿
ustawione, aktorzy na chwilê zamieraj¹ w bezruchu. Nie ma w tym
widowisku przestrzennego rozdzielenia sceny od widowni, trudno te¿
odró¿niæ aktorów, upodobnionych strojem do publicznoœci. Zaciera siê
granica miêdzy fikcj¹ a rzeczywistoœci¹, wiêc sk¹d mo¿na wiedzieæ, jaka jest
faktyczna zawartoœæ teczek? Mo¿e w tej stercie papierów s¹ prawdziwe
oœwiadczenia i donosy… Ktoœ delikatnie pchn¹³ pierwszy segregator,
pozosta³e – jak kostki domina – przewróci³y siê jeden po drugim. Aktorzy
œmiej¹ siê i klaszcz¹. Zabawa siê uda³a, bo wywróci³y siê wszystkie elementy
uk³adanki.
Nie ma tej sceny w Ró¿ewiczowskim tekœcie, jest ona wk³adem re¿ysera
w podjêt¹ przez niego grê ze struktur¹ klasycznego ju¿ dramatu. Zadara,
z „¿elazn¹ konsekwencj¹” realizuj¹cy wskazówki zapisane przez autora
w didaskaliach, poddaje jednak Kartotekê w³asnej dekonstrukcji. Ka¿dy
z epizodów sztuki zosta³ przez niego zatomizowany, powielony i po
wielekroæ powtórzony. Elementy, wyrwane z linearnego ci¹gu zdarzeñ, mia³y
zapewne w intencji re¿ysera tworzyæ nowe i przypadkowe relacje. S³u¿yæ
temu te¿ mia³a „instrukcja obs³ugi przedstawienia” z uwag¹, ¿e spektakl
grany jest przez dwie godziny; przerwy, pocz¹tek i koniec – wed³ug uznania
widzów2 . I w tym punkcie pojawi³a siê zasadnicza trudnoœæ, niestety
nieprzezwyciê¿ona w tym sk¹din¹d interesuj¹cym eksperymencie. Otó¿
w praktyce okaza³o siê, ¿e uzyskanie aleatorycznego efektu w prawdziwym
¿yciu jest niezwykle trudne i zdanie siê na tzw. spontaniczne reakcje widzów
niczego nie daje. Bo aby wytworzyæ zdarzenia przypadkowe – zauwa¿a
Iannis Xenakis – trzeba byæ albo dzieckiem, albo g³upcem – lub te¿
wypracowaæ je przy pomocy metod matematycznych3.
Takie intuicyjne dzia³ania, daj¹ce siê opisaæ jedynie w kategoriach
chaosu deterministycznego, mo¿liwe s¹ dopiero po wczeœniejszym
wytworzeniu uchwytnej ca³oœci. Tworzy siê j¹ przez zmienny sposób
powtarzania czegoœ, co zosta³o ustalone jako rodzaj „to¿samoœci”4. Jeœli
owa „to¿samoœæ” nie osi¹gnê³a wystarczaj¹cej samoistnoœci – a to
przydarzy³o siê w³aœnie Zadarze – wówczas nie sposób osi¹gn¹æ efektu
zaskoczenia. W tej grze przewidywalnego z nieprzewidywalnym wymagana
jest subtelna równowaga, w tym spektaklu silnie zak³ócona. Zbyt krótkie
i rwane ci¹gi zdarzeñ uk³adaj¹ siê w œwiadomoœci widza w sekwencje
sprawiaj¹ce wra¿enie ca³kowicie przewidywalnych, tak jak przy niewielkiej
liczbie rzutów kostk¹ tworz¹ siê ci¹gi liczbowe ze z³udn¹ przewag¹ jednej
czy dwóch liczb. Prawdopodobnie – jak s¹dzi Xenakis – jest to problem
entropii, mo¿na przejœæ od uporz¹dkowania do nieuporz¹dkowania, ale nie
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odwrotnie5. Zadara naruszy³ tê zasadê i jego Kartoteka – wbrew
deklaracjom re¿ysera – bardzo oddali³a siê od Ró¿ewiczowskiej koncepcji
„dramaturgii otwartej”.
U Ró¿ewicza ci¹g zdarzeñ niepowi¹zanych logiczn¹ zasad¹ skutkowoprzyczynow¹ wykazuje (nierozpoznawalny na pierwszy rzut oka) porz¹dek
chronologiczny, odczytywany dopiero gdzieœ na poziomie podœwiadomoœci
lub przy drobiazgowej analizie. W tym tkwi przyczyna, dla której
w Kartotece podskórnie wyczuwamy dzia³anie spolaryzowanej si³y
w nieograniczonym i swobodnie p³yn¹cym strumieniu œwiadomoœci;
w takiej wektorowej przestrzeni przypadek mo¿e siê zdarzyæ. Natomiast
u Zadary ka¿dy z elementów Kartoteki zosta³ wyizolowany, policzony,
zwielokrotniony i uwiêziony w cyklu powtórzeñ, daj¹c w ten sposób
wra¿enie zamkniêcia i wewnêtrznego zablokowania; drzwi otwarte podczas
ca³ego spektaklu podsycaj¹ tylko te odczucia.
Zadara zmaterializowa³ metaforê kartoteki, wprowadzaj¹c scenê
z ró¿nobarwnymi segregatorami wywracaj¹cymi siê jak kostki domina.
Teczki (nieobecne w pierwotnym tekœcie Kartoteki) wprowadzi³ te¿
Ró¿ewicz w Kartotece rozrzuconej6. Mo¿e jest to reakcja na dynamiczne
zmiany wspó³czesnej techniki. Dzisiaj ogromna liczba danych z ró¿nych
dziedzin ludzkiej wiedzy zosta³a ju¿ wprowadzona do elektronicznych
kartotek, a niektóre z nich s¹ ogólnie dostêpne przez Internet. Wystarczy
klikniêcie myszk¹, aby dotrzeæ do informacji o autorze, dziele itp. Niekiedy
takie klikniêcie umo¿liwia bezpoœrednie dotarcie do poszukiwanego
obiektu (ksi¹¿ki, fotografii, filmu, utworu muzycznego lub s³ownej
wypowiedzi), pod jednym wszak¿e warunkiem, i¿ zosta³ zapisany w wersji
elektronicznej. Dziêki rozwojowi informatyki kartoteki sta³y siê jakby
przeŸroczyste i niemal eteryczne.
Tymczasem jeszcze niedawno pos³ugiwanie siê kartotekami wymaga³o
nie tylko wiêcej czasu, lecz równie¿ zdecydowanie silniejszego
zaanga¿owania w³asnego cia³a: trzeba by³o wyjmowaæ i wk³adaæ szufladki
(albo pude³ka), wertowaæ kartki, przegl¹daæ za³¹czniki, rozwi¹zywaæ
i zawi¹zywaæ kokardki na teczkach itp. Ka¿da z kartotek stawia³a jej
u¿ytkownika przed innym zestawem czynnoœci ruchowych; mo¿e
nale¿a³oby zatem mówiæ o anatomii i fizjologii kartotek.
Œwiat zakurzonych szaf z milionami szufladek stopniowo odchodzi
w przesz³oœæ, a jeszcze w latach trzydziestych dwudziestego wieku sytuacja
przedstawia³a siê inaczej – pisze o tym Walter Benjamin:
Kartoteka zaw³aszcza pismo trójwymiarowe, a wiêc stanowi
zdumiewaj¹cy kontrapunkt trójwymiarowoœci pisma w jego pocz¹tkach –
pisma runicznego i wêze³kowego. (Ju¿ dziœ, jak uczy aktualny naukowy
sposób produkcji, ksi¹¿ka jest przestarza³¹ form¹ poœrednictwa miêdzy
rozmaitymi systemami kartotek. Albowiem wszystko, co istotne, znajduje
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siê w pude³ku z fiszkami badacza, który j¹ napisa³, a uczony, który j¹
studiuje, dostosowuje j¹ do w³asnej kartoteki)7.
Kartoteka, któr¹ ju¿ dziewiêtnastowieczni uczeni podpatrzyli
u buchalterów w sk³adach towarów i przenieœli do swoich naukowych
pracowni, przeciwstawi³a siê linearnoœci drukowanego pisma. Przyczyni³a
siê do wytworzenia odbiorcy wra¿liwego na nowy typ „pisma obrazkowego”.
Rozbi³a te¿ dotychczas zamkniêt¹ strukturê tekstu, zmieniaj¹c relacje
miêdzy autorem i czytelnikiem; intertekstualnoœæ wyzwolona
w kartkowaniu fiszek rozbi³a fikcjê homogenicznego autora, sprawuj¹cego
dotychczas pe³niê w³adzy nad jêzykiem. Przestano traktowaæ dzie³o jako
integraln¹ ca³oœæ i zaczêto je fragmentowaæ, przekszta³caæ i modyfikowaæ.
Sk³onnoœæ owa przejawia³a siê niekiedy dos³ownie: Karol Darwin
np. niechêtnie kupowa³ ksi¹¿ki w twardej oprawie, bo mia³ zwyczaj
rozrywania ich podczas lektury i wklejania wybranych fragmentów do
w³asnych notatek, a Aleksander Brückner, kieruj¹c siê tymi samymi
pobudkami, potajemnie uszkadza³ ksi¹¿ki w bibliotekach. Nie tylko czytano
ksi¹¿ki jak katalogi, lecz i prace naukowe pisano ju¿ wed³ug nowego wzoru:
Przeciêtne dzie³o dzisiejszego uczonego – zauwa¿a Benjamin – chce byæ
czytane jak katalog. Kiedy jednak ksi¹¿ki bêd¹ pisane jak katalogi?
Autor Ulicy jednokierunkowej, kreœl¹c swe uwagi przed drug¹ wojn¹
œwiatow¹, prognozuje rych³e ukszta³towanie siê nowego typu literatury
piêknej: Poeci [...] bêd¹ mogli wspó³tworzyæ to pismo obrazkowe tylko
wtedy, gdy odkryj¹ obszary, gdzie [...] realizuje siê jego konstrukcja:
konstrukcja diagramu statystycznego i technicznego. Ugruntowuj¹c
zmienne pismo miêdzynarodowe, odnowi¹ swój autorytet w ¿yciu narodów8.
Tendencja ta przejawia³a siê m.in. we wprowadzeniu techniki collage’u
oraz w wyniesieniu tekstu graficznego do rangi równorzêdnej wobec
dotychczas panuj¹cego wiersza sylabicznego. W polskiej poezji dopiero
jednak tzw. wiersz Ró¿ewicza upowszechni³ siê na dobre, dziêki
odideologizowaniu wiersza wolnego9. Pod koniec lat piêædziesi¹tych w pe³ni
ju¿ ukszta³towany „kartotekowy” sposób pisania by³ u literatów na tyle
rozpowszechniony, ¿e zacz¹³ przenikaæ do teatru. W 1958 roku Samuel
Beckett pisze Ostatni¹ taœmê. Tadeusz Ró¿ewicz rok póŸniej publikuje
Kartotekê, wyraŸnie podkreœlaj¹c literacki rodowód tej nowej „dramaturgii
otwartej”, która, jak podkreœla autor: Wywodzi siê [...] z moich
wczeœniejszych doœwiadczeñ poetyckich: poematu otwartego, który siê
w³aœnie tak nazywa³ – „Poemat otwarty”. Gdzie ka¿dy móg³ niejako wejœæ
w œrodek ze swymi sprawami. Coœ podobnego by³o tak¿e w „Kartotece”;
tam te¿ ka¿dy móg³ wejœæ w œrodek, dopisaæ jakiœ fragment czy koniec,
rozszerzyæ czy uzupe³niæ jak¹œ scenê10.
Od kilku pokoleñ jesteœmy œwiadkami tryumfalnego pochodu kartoteki,
która, niepostrze¿enie opuœciwszy handlowe kantorki, przez naukowe

forum 227

laboratoria i literackie salony dotar³a na teatraln¹ scenê, nie koñcz¹c
na tym swoich podbojów; Ró¿ewicz, nie widz¹c granic ekspansji tego
technicznego wynalazku, z sarkazmem pisze: Pana Boga wyobra¿aj¹ sobie
w kszta³cie / wielkiego pud³a z brod¹. / Manekin klêka. Czasem sprawia mu
to / wielk¹ trudnoœæ...11
W potraktowaniu tematu kartoteki przez Becketta i Ró¿ewicza widaæ
istotne ró¿nice, mimo ¿e obaj autorzy do realizacji swoich zamierzeñ
przyst¹pili niemal równoczeœnie. Znaczn¹ czêœæ Ostatniej taœmy wype³nia
szczegó³owy opis kartoteki z ksiêg¹ buchalteryjn¹, pude³kami i szpulami
magnetofonowymi. Dok³adnie przedstawione s¹ procedury zapisu,
weryfikacji i przechowywania informacji. Krapp, g³ówny bohater sztuki, jest
za³o¿ycielem i wy³¹cznym u¿ytkownikiem swojego zbioru, a jego kartoteka
usytuowana jest w konkretnym, historycznym kontekœcie. Przesuniêcie ram
czasowych przedstawianych wydarzeñ w sztuce nawet o kilka lat (z intencj¹
stylizacji czy aktualizacji) okazuje siê niemo¿liwe; wa¿ny jest najmniejszy
detal: typ magnetofonu, rodzaj taœmy i szczegó³ ubioru. Zupe³nie inaczej
jest u Ró¿ewicza, u którego sposób funkcjonowania kartoteki najwyraŸniej
ukryty jest przed Bohaterem i pozosta³ymi postaciami dramatu. Informacje
w didaskaliach s¹ równie¿ na tyle zdawkowe, ¿e próby rekonstrukcji
kartotekowego systemu przez czytelnika lub potencjalnego realizatora
zakoñczy³yby siê fiaskiem.
Dyskretne funkcjonowanie Ró¿ewiczowskiego systemu rejestracji faktów
zdaje siê przypominaæ wspó³czesne, „niezauwa¿alne” elektroniczne systemy
kontroli. Naocznoœæ osób i zdarzeñ w Kartotece – bez zapoœredniczonego
zapisu np. na Beckettowskiej taœmie magnetofonowej lub w notatkach –
równie¿ nasuwa na myœl, znane dziœ z Internetu, doœwiadczenie
natychmiastowego kontaktu z poszukiwan¹ osob¹ lub rzecz¹. Najnowsze
osi¹gniêcia techniki odœwie¿aj¹ zarówno archaiczne, jak i dzieciêce
doœwiadczenia: Ka¿de dzieciñstwo – zauwa¿a Benjamin – w swym
zainteresowaniu fenomenami technicznymi, w swej ciekawoœci dla
wszelkiego rodzaju wynalazków i maszyn, wi¹¿e zdobycze techniki ze
starym œwiatem symboli12. Z tych wzglêdów galeria kartotekowych postaci
Ró¿ewicza mo¿e jawiæ siê jako przypadek wtórnej animacji, tak jak np.
w „¿ywych szachach”, gdzie dla uatrakcyjnienia widowiska w abstrakcyjne
figury wcielaj¹ siê ¿ywi aktorzy. Jest te¿ inna mo¿liwoœæ: w sztuce
Ró¿ewicza uzewnêtrznia siê najpierwotniejszy z mo¿liwych typów kartotek,
w których do zbioru w³¹cza siê reprezentacje rzeczywistych obiektów
w skali 1:1, jak w „terakotowej armii” chiñskiego cesarza Shi Huangdi
z dynastii Qin (zmar³ w 210 r. p.n.e.), gdzie ka¿dego z wojowników
przedstawiono w naturalnej wielkoœci i z zachowaniem wszelkich cech
indywidualnych.
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Trudno pomin¹æ polityczny kontekst, w jakim powsta³y sztuki Becketta
i Ró¿ewicza. Krapp, jak jego twórca, by³ obywatelem pañstwa
demokratycznego, podczas gdy Bohater Kartoteki – totalitarnego; pierwszy
by³ dysponentem kartoteki, a drugi – jej ofiar¹. Kartoteka mo¿e s³u¿yæ
budowaniu w³asnej to¿samoœci, lub, przeciwnie, jest wykorzystywana do
destrukcji osobowoœci inwigilowanego cz³owieka, a nawet jego likwidacji.
Podczas drugiej wojny œwiatowej administracje Trzeciej Rzeszy i Zwi¹zku
Sowieckiego pos³ugiwa³y siê najnowoczeœniejszymi wówczas technikami
statystycznymi do planowego wyniszczania wewnêtrznych przeciwników
i podbitych przez siebie narodów. Ofiary, które zape³ni³y obozy
w Ettersbergu i Auschwitz, Workucie i So³ówkach, dr¿a³y, wype³niaj¹c
ankiety:

Wasz strach jest wielki
metafizyczny
mój ma³y urzêdnik z teczk¹
z kartotek¹
z ankiet¹…13
Sporz¹dzanie spisów ludnoœci bywa dwuznaczne nie tylko wówczas,
gdy ich pomys³odawcami s¹ okupanci. W drugim roku wyjœcia Narodu
Wybranego z Egiptu Jahwe rozkaza³ Moj¿eszowi dokonaæ obliczenia
zgromadzenia Izraelitów (Lb 1). Wiedza narodu o w³asnej liczebnoœci mia³a
pomóc Narodowi Wybranemu w okreœleniu w³asnej to¿samoœci i realizacji
Bo¿ych planów14. Gdy Dawid, wzoruj¹c siê na poprzedniku, nakaza³
Joabowi policzenie swoich poddanych – zosta³ przez Jahwe ukarany
(2 Sm 24; 1 Krn 21). Kara wbrew oczekiwaniom króla nie spad³a
bezpoœrednio na niego, lecz na zliczonych w spisie poddanych, których
zdziesi¹tkowa³a zaraza. Okaza³o siê, ¿e liczenie zawsze wi¹¿e siê
ze stratami. Wizerunek Jahwe jako absolutnego w³adcy utrudnia
dostrze¿enie tej prawid³owoœci; w biblijnym przes³aniu nie chodzi³o bowiem
o „zazdrosnego” Boga, lecz o fakt empiryczny, ¿e procedury spisu os³abiaj¹
si³y witalne liczonych ludzi. Wszystkie nowoczesne spo³eczeñstwa,
w których, z troski o ograniczanie du¿ej umieralnoœæ dzieci, wdro¿ono
oparte na statystykach programy „planowania rodziny”, borykaj¹ siê
obecnie z ujemnym przyrostem naturalnym; kulminacj¹ technicznego
urz¹dzenia œwiata – zauwa¿a Benjamin – jest likwidacja p³odnoœci15.
Pokusie zliczenia ca³ej ludzkoœci Ró¿ewicz uleg³ podczas przygotowañ do
pracy nad w Przyrostem naturalnym, ale jak biblijnemu Dawidowi nie uda³o
mu siê do koñca zrealizowaæ w³asnych zamiarów. Spisa³ jedynie „biografiê
sztuki teatralnej”. Pomys³ dramatu narodzi³ siê z korespondencji
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ze „specjalist¹ demografem”. Wydaje siê, ¿e Ró¿ewicz najwyraŸniej serio
traktowa³ prasowe doniesienia o przeludnieniu planety, tak jak niegdyœ
razem z profesorem Kotarbiñskim g³osowa³ 3 x tak, aby póŸniej dowiedzieæ
siê, ¿e referendum zosta³o sfa³szowane16. W wizji poety œwiat roœnie, kipi
i rozmna¿a siê17. Czy w rozmowie z Kapuœciñskim w 2001 roku (ja mówiê
o przyroœcie naturalnym / on o braku wody) ju¿ odkry³, ¿e Ÿród³o przyrostu
naturalnego niepostrze¿enie wysch³o?18. Dynamika sztuki by³a oparta na
ruchu, na roœniêciu ¿ywej masy19, chodzi³o w niej zatem o operowanie ¿yw¹,
rosn¹c¹ mas¹ ludzk¹, która ze wzglêdu na ciasnotê niszczy wszystkie
formy2 0. Gdy w niezrealizowanym projekcie Ró¿ewicza centraln¹ scen¹
mia³a byæ eksplozja „bomby demograficznej”, to w ukoñczonym przez
Becketta Wyludniaczu by³a to demograficzna implozja, w której œwiat
zapada siê do œrodka.
Ró¿norodnoœæ zastosowañ kartoteki wyp³ywa zapewne z faktu, ¿e bêd¹c
jedn¹ z „metafor pojemnika”, jest porêcznym modelem ludzkiego cia³a;
jesteœmy bowiem istotami fizycznymi, które od reszty œwiata s¹ oddzielone
powierzchni¹ w³asnej skóry i dlatego – zauwa¿aj¹ kognitywiœci –
postrzegamy œwiat jako coœ, co znajduje siê na zewn¹trz nas. Ka¿dy z nas
jest pojemnikiem z powierzchni¹ ograniczaj¹c¹ i z orientacj¹ typu
w – poza21. Ludzie ¿ywi i umarli – pisze poeta – s¹ jak pude³ka tekturowe2 2.
Cia³o ludzkie by³o te¿ pierwszym urz¹dzeniem arytmetycznym i w takiej roli
wystêpuje nadal w dzieciêcych zabawach. W ekstensji kartoteki graniczne
funkcje ludzkiej skóry zostaj¹ przeniesione na ochraniaj¹ce jej wnêtrze
ramy, lub – w zale¿noœci od konstrukcji – ok³adki lub obudowy.
Prototypu tego wynalazku najczêœciej poszukuje siê w glinianych
naczyniach do rachuby ze staro¿ytnego Sumeru (ok. 3500 r. p.n.e.)23.
Sumeryjskie pojemniki i ¿etony mia³y ju¿ abstrakcyjne kszta³ty, odleg³e
form¹ od ludzkiego cia³a. Wœród przedmiotów kultu zachowa³y siê jednak
przyk³ady bardziej archaiczne. Platon wspomina w Uczcie o sylenach
siedz¹cych w kapliczkach, których snycerze robi¹ z pozytywk¹ albo fletem
w rêku; sylen siê otwiera, a w œrodku pos¹¿ki bogów24. Tak jak ca³y
panteon greckich bogów staro¿ytni umieszczali w pos¹¿ku pó³zwierzêcego
Satyra, tak tajemnice Trójcy Œwiêtej œredniowieczni rzeŸbiarze z Pomorza
Gdañskiego powierzali wnêtrzu figury Matki Bo¿ej; by³y to tzw. „madonny
szafkowe”, które po otwarciu ujawnia³y ukryte w œrodku rzeŸby Boga Ojca,
ukrzy¿owanego Syna i go³êbicy, symbolizuj¹cej Ducha Œw.
Okazuje siê, ¿e pierwotne kartoteki by³y u¿ywane nie tylko w handlowych
rozliczeniach, lecz s³u¿y³y równie¿ duchowym dociekaniom. Nikomu
wówczas nie przychodzi³o do g³owy, aby „uduchawiaæ” religiê przez jej
„odmaterializowanie”. Ró¿ewicz, który wzi¹³ na siebie niewdziêczn¹
w poezji rolê matki-realistki2 5, z upodobaniem wynajdywa³ przyk³ady
œcis³ych zwi¹zków cielesnoœci z mistyczn¹ duchowoœci¹. Komentuj¹c
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szczegó³owy opis ukazania siê zmartwychwsta³ego Jezusa nad Jeziorem
Tyberiadzkim, w którym ewangelista poda³ dok³adn¹ liczbê z³owionych
wówczas ryb (J 21, 11), poeta zauwa¿y³: Zdumiewaj¹cy jest realizm tej
sceny, która siê dzieje w najbardziej metafizycznym „wymiarze”,
po zmartwychwstaniu Jezusa26. Dopiero na tak zarysowanym tle swoje
w³aœciwe znaczenie ujawnia pierwsza scena Kartoteki: jest to
przygotowanie cz³owieka – poruszonego do ¿ywego zamêtem, w jakim
znajduj¹ siê rzeczy tego œwiata – do walki z rozproszeniem w zinwentaryzowaniu wszystkich elementów rzeczywistoœci; Bohater w swojej
„arytmetyce” najwyraŸniej siêga po archaiczn¹ „technikê cielesn¹”27:
BOHATER le¿y z rêkami pod g³ow¹. Wyci¹ga rêkê, trzyma j¹ przed
oczyma. „To jest moja rêka. Ruszam rêk¹. Moja rêka”. Porusza palcami.
„Moje palce. Moja ¿ywa rêka jest taka pos³uszna. Robi wszystko,
co pomyœlê”28.
Ró¿ewiczowska postaæ widzi swój œwiat podobnie do staro¿ytnych jako
odbicie w kosmicznej skali zasad technologii manualnej, ró¿ni¹c siê od
myœlicieli zachodnioeuropejskich (w tym Becketta), dla których
rzeczywistoœæ jest wytworem mechanistycznego w nowoczesnym sensie
procesu technologicznego29. Paradoksalnie niektóre aspekty dzisiejszej
technologii elektronicznej – zauwa¿a J. David Bolter – odwodz¹ nas od typu
myœlenia w³aœciwego nieodleg³ej przesz³oœci, a zbli¿aj¹ do œwiata
staro¿ytnego3 0.
Schemat wypracowany w sumeryjskich naczyniach do rachuby, który
polega³ na umieszczaniu na zewnêtrznej os³onie pojemnika podstawowych
informacji o w³aœcicielu i zawartoœci naczynia, zachowa³ siê do dzisiaj we
wszystkich kartotekach. Charakteryzuj¹c zawartoœæ takiego zbioru, Erving
Goffman pisze: Ka¿dy z kolejnych faktów mo¿e s³u¿yæ za orygina³, którego
przedrzeŸnianiem bêdzie fakt nastêpny. [...] w danym przypadku decyduje
nie substancja, ale relacja (Cenna akwarela umieszczona – dla
bezpieczeñstwa – w tece reprodukowanych mistrzów jest, w tym kontekœcie,
fa³szyw¹ reprodukcj¹)31. Tak jak systemem z kartoteki mo¿e byæ
wykorzystany do obni¿enia wartoœci przedmiotu, tak równie¿ dziêki niemu
daje siê sztucznie podbiæ rynkow¹ cenê depozytu. Na taki przypadek
natrafi³ Benjamin wœród gazetowych og³oszeñ z 1870 roku: Uwaga –
Pan Wiertz sk³ada ofertê bezp³atnego malowania obrazów dla mi³oœników
malarstwa, posiadaczy autentycznych dzie³ np. Rubensa czy Rafaela, którzy
zechc¹ umieœciæ jego prace obok obrazów któregoœ z tych mistrzów32.
Oba przyk³ady wykazuj¹ zasadnicze znaczenie w konstrukcji kartoteki
„uk³adów ramowych”. To, dopiero dziêki informacjom na ok³adce teczki
czytelnik mo¿e zapisanym na kartkach zdarzeniom przypisaæ okreœlony
status, np. rozpoznaæ w danej scenie oryginalny materia³ dokumentalny
lub literack¹ fikcjê.

forum 231

Tymczasem w sztuce Ró¿ewicza nie ma w ogóle ram: pocz¹tek i koniec
akcji nie s¹ wyraŸnie nacechowane, równie¿ imiê Bohatera pozostaje
nieznane. Swoj¹ Kartotekê Ró¿ewicz paradoksalnie pozbawi³ podstawowych
elementów kartoteki, odpowiadaj¹cych zazwyczaj za utrzymanie dzie³a
w ca³oœci. Zachowa³ siê jak archiwista w okupowanym kraju:
przedstawicielom w³adzy, jak kazano, wrêczy³ zawartoœæ teczki, ale jej
ok³adkê (z prawdziwym nazwiskiem) wsun¹³ do szuflady. Re¿yserzy
w realizacjach Kartoteki wprowadzaj¹ czêsto w³asne „uk³ady ramowe”
np. Wanda Laskowska prapremierowy spektakl ujê³a klamr¹ zbudowan¹
z cytowanych wierszy poety (1960), a Kazimierz Kutz na pocz¹tku i na koñcu
przedstawienia powtórzy³ tê sam¹ niem¹ scenê, w której wszystkie postaci
dramatu skupiaj¹ siê przy ³ó¿ku Bohatera jak nad umieraj¹cym, bo przecie¿
umiera siê w krêgu znajomych twarzy33 (1999).
Mimo obaw czêœci interpretatorów, Kartoteka broni siê sama –
w lekturze jest spójna. Tajemnicê jej wewnêtrznej integralnoœci odkry³a
Dobrochna Ratajczakowa, zwracaj¹c uwagê na „ukryt¹ nadwy¿kê
informacyjn¹” w zestawieniach dat zawartych w tekœcie dramatu wprost
lub w postaci aluzyjnej. Po sporz¹dzeniu szczegó³owego diagramu okaza³o
siê, ¿e luki w biografii Bohatera tworz¹ strukturê quasifraktaln¹,
reprezentuj¹c¹ zbiór Cantora, którego istot¹ s¹ niekoñcz¹ce siê
zwielokrotniania wed³ug wzoru: odcinek dzieli siê na trzy równe czêœci
i usuwa element œrodkowy3 4. Architektonicznym szkieletem dramatu
okaza³y siê zatem elementy tektoniczne z charakterystycznym rytmem
pauz; w³aœciwie to puste przestrzenie s¹ odpowiedzialne za noœnoœæ
konstrukcji. U podstawy Ró¿ewiczowskiej tektoniki le¿y przewaga formy
pustej nad pe³n¹.
Z niezwyk³¹ precyzj¹ wywa¿ona struktura Kartoteki od samego pocz¹tku
poddawana by³a przez realizatorów wymagaj¹cym próbom, do czego
przyczyni³ siê sam autor, publikuj¹c odmiany tekstu sztuki3 5. Mia³y one,
choæby tylko czêœciowo, zape³niæ luki w biografii Bohatera wywo³ane
interwencjami cenzury politycznej i autocenzury autora, niezdolnego do
przezwyciê¿enia wojennej traumy. Kartoteka œwiadczy (i to jest jej g³ówne
przes³anie) o iemo¿noœci dokoñczenia „pracy ¿a³oby” i odblokowaniu tego
psychicznego procesu, dziêki któremu „postaæ” (Gestalt) mog³aby siê
zamkn¹æ36.
W postaciach Ostatniej taœmy Becketta i obu Kartotek Ró¿ewicza
mo¿na rozpoznaæ rysy wyró¿nionych przez Benjamina u¿ytkowników
kartotek: „kolekcjonera” i „alegorystê”. Kolekcjoner, wykazuj¹cy wyraŸne
inklinacje do symbolu, jednoczy to, co pokrewne i wzajem przynale¿ne,
dziêki czemu potrafi czasem udzielaæ wyjaœnieñ o rzeczach na podstawie
³¹cz¹cych je powinowactw lub chronologii. Natomiast alegorysta
(stanowi¹cy do pewnego stopnia przeciwieñstwo kolekcjonera), rezygnuj¹c
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z objaœniania rzeczy pokrewieñstwami, wyzwala je z ich kontekstów
i od pocz¹tku kwestiê wyjaœnienia ich sensu pozostawia w³asnemu,
g³êbokiemu namys³owi37. U Becketta m³ody Krapp, który tworzy zbiór
magnetofonowych nagrañ, jest kolekcjonerem, ale gdy pod koniec ¿ycia
dokonuje oceny swojej pracy – okazuje siê alegoryst¹. Na up³yw czasu
Ró¿ewicz reaguje jakby odwrotnie: w Kartotece przewa¿a postawa
alegoryczna, gdy w Kartotece rozrzuconej – kolekcjonerska.
Kartoteka rozrzucona, której tekst zosta³ uformowany podczas prób
otwartych autora z aktorami Teatru Polskiego we Wroc³awiu w 1992 roku,
jest utworem diametralnie ró¿nym od wersji pierwotnej. Nie ma w niej
œladów gry z cenzur¹, gdy¿ nie by³o to ju¿ potrzebne w pañstwie
demokratycznym. Wbrew rozpoznaniom niektórych krytyków38, jest
kartotek¹ jak najbardziej uporz¹dkowan¹: przez nikogo nie kontrolowany,
choæ poddany rytmowi marzenia sennego, strumieñ doniesieñ prasowych
spina mocna klamra Prologu i epilogu (nazwanego nieprzypadkowo Snem);
autor na pocz¹tku i na koñcu sztuki zwracaj¹c siê wprost do widza
(czytelnika), ods³ania te¿ swoj¹ twarz (i imiê). Kartoteka rozrzucona
zawiera wiêc podstawowe elementy typowej kartoteki. W koñcowym Œnie,
podobnie jak w ostatnim trenie Kochanowskiego39 , wewnêtrzny œwiat snu
spotyka siê z zewnêtrznym œwiatem faktów, przynosz¹c poecie ukojenie.
„Praca ¿a³oby” w tym utworze zosta³a doprowadzona do koñca: Na tym
skoñczy³ siê sen. Dlaczego to Pañstwu przeczyta³em? Mo¿na œniæ o pracy,
jeœli siê o niej intensywnie myœli40 .
Przestawione pokrótce sztuki Ró¿ewicza czy Becketta stawiaj¹
potencjalnego realizatora teatralnego przed pytaniem: czy scenograficzna
dos³ownoœæ w ukazaniu organizuj¹cej te teksty kartoteki nie przes³oni ich
wewnêtrznej struktury? Nie oczekujmy jednoznacznej odpowiedzi. Ka¿da
gotowa recepta mo¿e okazaæ siê zawodna.
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Zbigniew W³adys³aw Solski
riting Drama as Catalogue
Writing
Scenography and the Consequences of W
In reference to what Walter Benjamin wrote ion the 1930’s, Solski wrote
about a catalogue, which he considered as a form of three-dimensional
writing. Solski uses the idea of three-dimensional writing in the context
of runic and knot writing systems. In the 19th century, catalogue was used
by bookkeepers, and their form of data registration was later used by
scientists. The form can be considered as different from linear printed form
of writing. Also, it can be used as a form of pictorial writing system.
It changes the relationship between writers and readers. Readers don’t
have to consider writers as the only people having control over language,
because they can use catalogues as inter-textual writing. At the turn of the
1950’s, ‘catalogue writing’ was a popular form of data registration, and it
was used by stage designers. In 1958, Samuel Beckett wrote ‘The Last
Tape’, and Tadeusz Ró¿ewicz later wrote ‘The Catalogue’. Contemporary
digital media contribute to further popularization of ‘open dramaturgy’.
Stage designers have to solve difficult problems. They have to consider
‘open dramas’ in the context of scenographic directness. They are
challenged to show the catalogue-like structure of specific dramas and
keep their design clearly readable. There are different forms of scenography,
but they all seem to include the element of failure, when used in the
context of ‘open dramas’ and/or ‘catalogue-like dramas’.
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