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B POUCZENIE 

1. Tadeusz Różewicz, „Kartoteka". Sztuka teatralna, której idea si:ęga 
roku 1957, pisana w latach 1958-1959, w roku następnym ukończona 
i wystawicna na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie [„.] Od 
czasu warszawskiej prapremiery grana w wielu teatrach w Polsce 
i za granicą, wystawiana w telewizji, jedna z najwybitniejszych sztuk 
naszej powojennej literatury dramatycznej. 

2. Główna postać „Kartoteki" nie jest bliżej określona, nie ma imienia, 
a raczej ma ich wiele. [„.] W sztuce Różewicza nie mamy do czynienia 
z indywidualizacją, przeciwnie: bohater jest anonimem, jednym z wie
lu, upostaciowaniem zbiorowości. [„.] „Kartoteka" jest jego kartoteką 
osobową i kartoteką jego rówieśników. 

3. Bohater jest znakiem świata, w jakim występuje, znakiem czasów, 
w jakich przyszło mu żyć. Powracamy tutaj do motywu myślowego 
dobrze znanego z poezji Różewicza. Motyw ten można by najkrócej 
wyrazić w pytaniu: jak możliwe jest życie po tym wszystkim, co 
się stało? Jak możliwe jest życie w świecie zdruzgotanym i dot
kniętym kryzysem wartości moralnych? Normy i ideały, wiary i wy
obrażenia - wszystko legło w gruzach. Rozbity został na części 
świat bohaterów poezji Różewicza i oni sami. Zostali obrani ze złudzeń, 
są nadzy jak bohater wiersza „Rozebrany" [„.] 

4. Sztuka ta jest montażem, układanką różnych elementów [„.] Różewicz 
pokazuje w „Kartotece" nic tylko rozkład tradycyjnego bohatera, 
ale rozkład akcji. Akcja rozumiana jako przyczynowo-skutkowy 
łańcuch wydarze11, ciąg chronologiczny losów bahaterów, u niego 
nie istnieje. [„.J Czasem akcji jest teraźniejszość bohatera [.„] Takie 
ujęcie kompozycji dramatu pozwala w ·poetyckim skrócie przedstawić 
riajdramatyczniejsze momenty w dziejach Bohatera, uwypuklić je, 
ukazać w ostrym świetle. 

5. Sztuki zbudowane podobnie jak „Kartoteka" określa się mianem 
„dramaturgii otwartej". [ ... J Dla Różewicza [„.] dramat jest jakby 
częścią większej całości, która zaczęła się przed jego rozpoczęciem 
i mogłaby trwać dalej. J.„J Bohater żyć będzie dalej J„.J a to, co widz 
teatrali1y obejrzał cz!· czytelnik przeczytał, jest częścią, wyimkiem. 
Ma to sens jako wgląd w życie Bohatera, fragmentaryczny, chociaż 
głęboki i znaczący. 

6. Gdyby przyszło w kilku słowach określić nie tylko „Kartotekę", ale 
postawę Różewicza manifestującą się w całej jego twórczości, po
wiedziałbym, że cechuje ją autentyzm, bezkompromisowość i nie
pokój współczesnego moralisty. 

Lech Sokół, (w] T. Różewicz. 
„Kartoteka" , Posłowie, PIW 1981 



D OPINIE 

• W kartotekach niezliczone! ilośc „fiszek" nanizuje się na sta
lowe pn~ty i tak, w imię porządku alfabetycznego lub przedmiotowego, 
organizuje się świat. Kartoteki są więc demokratyczne . w swej zrów
nującej wszystko zachłanności. Wszystko zrównują i ranią. Nasze ce
chy jedyne zostają unieważnione porządkującą ide<i, a żelazne pręty 
(niczym laser tnący materiał) łączą je wspólną raną . (Helmut K a j7Ar, 
„Poezja" 1982, nr 5-6 ). 

• Różewicz buduje teatr realistyczny, który ciągle stara się hyc 
zwierciadłem życia, ale zwierciadłem rozbitym. Stąd otwarta kcnstru
kcja sztuk, metoda mozaiki łączącej fragmenty wiersz:-.' z ogłoszeni'l
mi i encyklopedycznymi hasłami, stąd programowa nicchęc do psycho
lcgicznegc portretu i iluzji ~ zarówno literackiej, jak teatralnej (prze
stroga, by wąsy postaciom z „Kartoteki" powiązać sznurkiem), stąd wresz
cie wprowadzenie na scenę prawdziwych przedmiotów i zdarzeil, któ
rych trwanie sceniczne powinno być zgodne z czasem upływającym na 
vvidowni. (Helmut Ka.izar, tamże ). 

• Badanie postawy jednostki, która wyodrębnić się chce z grupy, 
która skłonna jest odmówi( praw człowiecze1istwa pozostałym, jest, jak 
sądzę, w dalszym ciągu głównym matorem twórczości Różewicza. Roz
prawa to pasjonująca, przedmiotem jej bowiem stają się dwa nurty 
sprzeczne: walka jednostki Cl zachowanie autentycznej osobCl\vości i prn
ces odnajdywania i uznania bliskości drugiego człovliieka. Ale czy au
tentyczność i wspólnota możliwe są w świecie manekinów'? (He lmut 
Kajzar, tamże). 

• Tadeusz Różewicz nH ogół w swej twórczości wysokie, kultu
rcwe, egzystencjalne problemy sprawdza, poddaje próbie śmiechu, kto 
wie, czy i nie ośmiesza. Kanfrontuje je z dokuczliwymi realiami, tak zwa
ną prozą życia. Patrz~· z zewnątrz. Stosuje technikę r(iwncuprawnicnia 
głosów. Z tym, że często rezerwuje jakąś przewagę dla bohatera swej 
sztuki poprzez odebranie mu głosu. (Helmut Kajzar, tamże). 

• Siłą sztuki jest owa szydercza skromność, z jaką bohater odnosi 
się do siebie, a Różewicz do bohatera. W bełkoc:ie, w którym pisarz każe 
od czasu do czasu grzęznąć akcji, jest metoda i cel, a mianowicie odmo
wa tragiczności. Tylko drwina może ocalić trzeźwość naszych umysłów, 
a więc - w ostatecznym rozrachunku - naszą własną wolność„. Autor 
odwołuje się dCJ niejasnej i niezwalczonej nadziei, którą zachował na 
dnie serca. (Jan Błoński). 
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• Kupiłem dwa tomiki jego wierszy, oba spaliłem. l.„J To poezja 
barbarzyńska. (Jan Bolesław Ożóg, „Życie Literackie" 1954, nr 31) 

e Różewicz bezsprzecznie idzie brzegiem przepaści [ ... ] Przeważa 
nowelistyka pisana w wersetach. (Stanisław Grochowiak, „Dziś i Jutro" 
1956, nr 18) 

• Niedobre to lato. Gwiazda już wzeszła. Wiadomo, gdzie świeci, 
ustalono jej miejsce na tle konstelacji. [ ... J Kamiennym mały toporkiem 
będzie wykuwał swoje dobro". (Kazimierz Wyka, „Życie Literackie" 
1956, nr 48) 

e Najwyższym jego powołaniem jest ro z b i e r a n i e k ł a m
s twa, docieranie de rzeczy nagich. (Zygmunt Lichniak, „Kierunki" 1957, 
nr 4) 

• I doprawdy żal tej części publiczności, która opuszczać będzie 
salę teatru z poczuciem zażenowania. (Po premierze „Kartoteki", Z. Sie
radzki, „mos Pracy" 1960, nr 76) 

• Różewicz napisał naprawdę tradycyjny narodowy dramat. Kon
rad i społeczeństwo. Konrad i Polska, Konrad i świat. (Po premierze 
„Kartoteki", Jan Kott, „Dialog" 1960, nr 5) 

e Czy po prostu Różewicz jest nihilistą? [ ... J Raczej szuka poeta 
ocalenia w wartości biednego życia zwykłego człowieka, który niedo
strzeżony, ale stykający się z konkretną tragedią istnienia, bez jakiej
kolwiek blagi - cierpi. (Marek Swarnicki, „Tygodnik Powszechny" 
1961, nr 31) 

• Nieufność do teatru tradycyjnego i awangardowego, nieufność 
do słowa, nieufność do teatru-odbicia, program teatru poetyckiego, ne
gacja umownej akcji, umownych działań, umownych bohaterów i czynów, 
program absolutnej prawdy. (Marta Piwińska, „Dialog" 1969, nr 7) 

e Różewicz-dramaturg jest niczym krawiec, który starą garderobę 
sceniczną odwrócił podszewką na wierzch i ta podszewka okazuje się 
u tego perfidnego majstra materiałem ze znakiem jakości eksportowej. 
(Kazimierz Wyka, „Różewicz parokrotnie", PIW 1977) 



KARTOTEKA I K 
Lp. 11 Nazwisko i imię 1 Funkcja 

I 
1. ALEKSIEJCZUK EW A Sekretarka 

-

2. BOROWSKA BOŻENA (adeptka) 
Dziewczyna 

3. DĄBROWSKA MONIKA 

4. FRAŃ ALEKSANDRA Dziewczyna I 

5. KORSAKOW GRAŻYNA Babcia 

6. MELECHÓWNA ZOFIA Matka 

7. PAWŁOWSKA TATIANA Kobieta w ciąży 

8. STĘPIEŃ TERESA Dziewczyna II 

9. SLĘZAK WANDA I Pani 

10. TOMASZEWSKA-GLIŃSKA 
MARZENA Olga 

11. WIERZBOWSKA TERESA Tłusta Kobieta 

12. ŻELAŻNICKA-BŁASZCZYK 
IWONA Dziewczyna III 

13. BARTOSZEK WOJCIECH Chłopak I, Gość w Kapeluszu 

14. BŁASZCZYK ANDRZEJ Gość w Cyklistówce 

15. CHUDZIŃSKI PIOTR Bohater 
-

16. DAHMS MACIEJ Chór 

17. GLIŃSKI JERZY Dziennikarz 

18. LEW ANDO WSKI SŁAWO MIR Chór 

19. MACIUDZIŃSKI WŁODZIMIERZ Górnik 

I 20. MILEWSKI JERZY Chłopak 

21. NIAKAS NIKO Chór 

22. OPOLSKI JACEK Pan z Przedziałkiem, Nauczyciel 

23. PELC TADEUSZ Mężczyzna 

24. SZOSTAK WOJCIECH Ojciec 

I 
25. SZULC JAN Wujek 

I 

26. TOKARSKI WITOLD Gruby 

27. WISNIEWSKI JANUSZ (adept) Chłopak II 
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L KA R T OT E KA 
Lp.1 Nazwisko i imię I Funkcja 

FIAŁKOWSKI STANISŁAW Kierownictwo muzyczne 

1. JANOWSKI JULIAN Choreograf 

2. KARCZ JULIUSZ Kompozytor muzyki 

3. LEW ANDO WSKI SŁAWO MIR Asystent reżysera 

4. ŁUKOMSKA BOGUMIŁA Inspicjent 

5. MEISSNER KRYSTYNA Reżyser 

6. MORYCIŃSKI LUKASZ Inspicjent 

7. NALASKOWSKA BARBARA Sufler 

8. RÓŻEWICZ TADEUSZ Autor 

9. SEMENOWICZ ALEKSANDRA Scenograf 

10. BŁASZCZAK ANNA Sekretarz literacki, koordynator 
pracy artystycznej 

11. DWORAKOWSKA MARIA Kierownik literacki 

12. MEISSNER KRYSTYNA Dyrektor 
i kierownik artystyczny 

13. NOWACKI ROMAN Kierownik muzyczny 
14. OZIEWICZ-ZAWADZKA ANNA Opracowanie graficzne programu 
15. POLKOWSKI JERZY Zastępca dyrektora 
16. STUCZYŃSKA TERESA Kierownik Biura Obsługi 

I Widzów 

17. GÓRNY BOGDAN Rekwizytor 
18. GRABOWSKI ZBIGNIEW Kierownik sceny ' 
19. OTREMBA EUGENIUSZ Elektryk 
20. RUTKOWSKI DARIUSZ Akustyk 
21. TRZCIŃSKI ZYGMUNT Brygadier sceny I 

22. ZOŃ WOJCIECH Kierownik techniczny 

U wagi 

TEATR IM. WILAMA HORZYCY W TORUNIU 

premiera 25 września 1983 r. 
cena 30 zł c 1 

... /, ... ··1„:., ~ v 
Program jest powtórzeniem wydawnictwa przygotowanego do przedstawienia 
„Kartoteki" w Lubuskim T eatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, 
z wyjątkiem stron 11 i 12. 
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