


Biuro Orgaa.. 
ul. Kilińskiego 

Kierownik techniczn)' 

Prace krawieckie 

Prace malars 

Prace fryz' 

Brygad' 





Teatr im. Stefana Jaracza w ł.odzi 

Bohater. 

Matka 

Ojciec 

Starzec 

Starzec li 

Starzec Ili 

Sekretarka 

Olga 

Wujek 

Pan w Cyklistówce 

Pan w Kapeluszu 

Pan z Przedziałkiem 

Gruby 

Pani I 

Pani li 

Kelnerka 

Tadeusz Różewicz 

KARTOTEKA 
OBSADA: 

JAN PESZEK 

IRENA BURAWSKA 

KAZIMIERZ IWIŃSKI 

STANISŁAW JAROSZYŃSKI 

ALEKSANDER BENCZAK 

MAREK SOBCZYK 

EWA MIROWSKA 

ZOFIA TOMASZEWSKA 

WŁODZIMIERZ KWASKOWSKI 

ALEKSANDER MIKOŁAJCZAK 

JERZY KOLECZKO 

JAN ZDROJEWSKI 

HENRYK STASZEWSKI 

BOŻENA DARŁAKOWNA 

HALINA DOBRUCKA 

RÓŻA CHRABELSKA 

CHAOS W KARTOTECE 

Kartoteko jest to posegregowany według jakiejś zasady nadrzędnej 
zbiór wiadomości o ludziach, sprawach bądź przedmiotach. Kartoteka 
mieści się w tym samym polu znaczeniowym, co katalog, indeks, spis, 
inwentarz. Karty kartoteki są identyczne, różnią się tylko informacjami 
no nich zapisanymi. Z daleka wszystko wygląda tok samo; równe półki, równe 
szuflady, równe rządki kartoników. 
W Kartotece Tadeusza Różewicza też wszystko jest równe, identyczne, mono
tonne. Rzeczy ważne i nieważne zrównane sq do obojętnych, sqsiodujq ze 
sobq na identycznych prawach. Najlepiej ilustruje to życiorys Bohatera, za 
pisany przez niego na jakiejś kartce: 

Urodziłem się w roku 1920, po ukończeniu szkoty ludowej .„ zapomniałem, 
że w szkole ludowej miałem kolegę, który mi dowal ser, ten kolega byl ze 
wsi. Po ukończeniu. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości starałem się 
o przyjęcie do magistratu. W roku 1938 w hotelu wyczyściłem buty fcapq od 
lóżka. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpiłem do gimnazjum. ltd. Ser 
obok matury, buty obok magistratu. 

Cało strukturo dramatu jest tak zbudowano. Zauważmy: żadna z osób 
odwiedzających Bohatera w jego „pokoju" nie jest istotniejsza od innych. 
Każda wzbudza jakieś tam uczucia. wspomnienia, refleksje, ale z jej odej
ściem kończy się ten wątek natychmiast, by ustąpić miejsca myślom związa
nym z wejściem następnej, jakiejkolwiek osoby. Jakby się odwracały karty 
w kartotece życia. Jakby ludzie byli tylko zapisanymi kartami, które niewi
dzialna ręka losu przekłada z jednej strony szuflady no drugq. 

Także sytuacje, zdarzenia i myśli nie są uhierarchizowane podług jakiegoś 
schematu ważności. Wsoomnienia z dzieciństwo układają się tam grzecznie 
obok rozmów z Sekretarką, mycie nóg Wujkowi nie różni się niczym od od
wiedzin młodej Niemki, refleksje wojenne mieszają się z odpryskami mitów 
śródziemnomorskich. Tok, bo nie tylko elementy tzw. życia sq ze sobq zrówna
ne. Zrównane są także elementy kultury: w tej kartotece Chór Starców, znany 
z greckiej dramaturgii, wcale nie więcej znaczy od Pana z Przedziałkiem. 
Zaprzeczone są po prostu naturalne funkcje: dostojny Chór mówi albo ba
nalne porzekadła, albo wręcz bełkocze, zaś Pan z Przedziałkiem- wyst~puje 
w roli psa „dobrze ułożonego ', który liże ręce i wysługuje się każdemu panu. 

Jedno tylko różni kartotekę autentyczną od Różewiczowskiej. Otóż istotą 
kartoteki autentycznej jest porządek i system, natomiast istotą sztuki Róże
wicza - chaos i przypadek. Nic tu do niczego nie pasuje, z niczego nie wy-



ni ka i niczemu nie służy. Taką kartoteką posługiwać się nie sposób, 
bo nic nie znajduje się tam na swoim miejscu. Jest to więc system 
ó rebours por z q dek odwrócony. Taką kartoteką jest współ
czesne życie, współczesny człowiek, mówi Tadeusz Rózewrcz. 

Współczesny człowiek, w którym mwarta jest kartoteka chaotycznych myśli, 
uczuć i czynów, w sztuce nie posiada nawet imienia . Podobnie jak średnio
wieczny Everyman, Każdy, nazwany jest ogólnie Bohaterem. Już w samej 
nazwie zawiera się ironia : chodzi niby to o „bohatera sztuki", postać lite
racką , ale przecież słowo to znaczy coś więcej: kogoś nadzwyczajnego, nie
przeciętnego, heroicznego. Otóż taki właśnie jest współczesny „bohater", 
zdaje się mówić Różewicz. Takim go macie: nawet imienia nie posiada (albo 
posiada je wszystkie naraz), znaków szczególnych, cech wyrazistych. Boha
terem epoki współczesnej jest bowiem anty-bohater, szary człowiek, prze
ciętny mieszkaniec przeciętnego kraju, mający przeciętny życiorys i prze
ciętne wymagania. 

A „bohater literacki"? On też umarł, twierdzi Różewicz. Podobnie jak 
umarło tradycyjna literaturo, tradycyjna dramaturgio. Nasz Bohater z Karto
teki w pewnym momencie odwraca się plecami do widowni i zasypia . Na to 
Chór Starców odzywa się w poczuciu zagrożenia „odwiecznych kanonów 
estetycznych" : 

On znów zasypia, wielkie nieba f 
Bez mqki przecież nie ma chleba. 
W teatrze trzeba grać, 
tu musi się coś dziać? 

Na co Bohater odpowiada: „Nic mi się nie chce". Po czym zabija Star
ców w odruchu złości, ale kilka scen dalej Starcy ci najspokojniej wstają 
i mówią dalej swoje formułki, czemu nikt się nie dziwi, bo w tym świecie nikt 
się nie dziwi niczemu. A ponadto wiadomo, że z tą „śmiercią" to tylko chwyt 
teatralny, przecież nikt naprawdę nie umiera na scenie. Owszem, d a w
n i ej można było kogoś na pozór uśm i ercić, np. uduszono przez Otella 
Desdemona musiała wytrzymać aż do zapadnięcia kurtyny i dopiero wtedy 
aktorka mogła wstać i ukłonić się publiczności. D z i ś jest to bez sensu, 
mówi Różewicz, bo stary teatr, teatr u da w a ny, umarł wraz ze starym 
życiem, starym odczuwaniem, starym sposobem myślen i a. Teraz wszystko jest 
jawne i jasne, przeraźliwe w tej jaskrawej jasności. "Co było ukryte jest 
odkryte" - pisze Różewicz w Poemacie otwartym („.) 

Oczywiście, wiemy, co miał na myśli Tadeusz Różewicz, konstruując 
taką wizję dramatu i wizję życia. Wiemy, że chodziło mu o przedsta
wienie świata po zagładzie , po wojnie. Dawniej, przed wojną, można 
było uprawiać tradycyjną kulturę; porządek, hierarchie wartości istniały 
zarówno w niej, w kulturze, jak w życiu. Wojno ze swoim szaleństwem 
unicestwiło to wszystko, zaburzyło no zawsze tamte kategorie, zrównało ludzi 
w jednej kartotece, tym śmietniku straconych morzeń, złudzeń, nadziei. 
Dziennikarz, który no końcu sztuki odwiedza Bohatera, stwierdza z rozczaro
waniem po nieudanym wywiadzie: „Niewiele się tu dowiedziałem". Na co 
Bohater odpowiada: „Z:a późno pan przyszedł". Co może znaczyć także: za 
późno się pon urodził, nic pan nie rozumie z tego życia, z tego śmietnika, 
jakim stał się świ.ot na skutek doświadczeń wojennych . Dl a niego, Dzienni
karza, urodzonego zapewne później, refleksjo tako wcale nie musi być oczy
wista. Ale ma do czynienia z kimś, kto przeżył rozpad swojego świata, rozpad 
dosłowny i metaforyczny. Młodo Niemko, inny gość Bohatera, też nic nie 
rozumie. Też urodziła się za późno. Bohater życzy jej, chyba szczerze, wszyst
kiego najlepszego. Może nawet jej zazdrości. Ma nadzieję, że jej, jej poko
leniu - będzie się żyło lepiej, mądrzej, sensowniej. To tylko dla niego nie 
ma już ratunku . Dla niego i dla jego świata . 

Od czasu napisania Kartoteki minęło - to niewiarygodne - już dwa
dzieścia lat z okładem. Bohater, wówczas niespełna czterdziestoletn i, powi
nien mieć dziś około sześćdziesiątki. Postarzał się też świat wokół niego. 
Ale czy zmieniła się struktura tego świata? Czy zdołał się jakoś uporządko
wać, czy ta bezładna kartoteka stała się zbiorem mogącym służyć jakiemuś 
dowodowi innemu niż ten, że wszystko jest chaosem? Czy wreszcie - i ewen
tualnie jak - zestarzało się sztuka sama? 

Zacznijmy od końca. Kartoteka bywa nadoi grana w teatrach, zaadapto
wano ją do telewizji ze znakomitym powodzeniem „. co świadczyłoby o jej 
ciągłej aktualności, żywotności. Ale ponieważ nic nie stoi w miejscu, nawet 
chaos podlega prawom zmiennego czasu, przeto spytać możemy, czy nadal 
mamy do czynienia z tą samą Kartoteką? Z kartoteką tych samych co dwa
dzieścia lat temu sensów, znaczeń, intencji, odczytań? Wszak wyrosło nowe, 
już, trzecie pokolenie. Dziennikarz czy Niemka, wtedy jakże młodzi, dziś mają 
własne dzieci, Bohater stał się dziadkiem„ . 

Problem wojny, jak się zdaje, niemal zupełnie już wywietrzał z tej sztuki, 
Stał się albo kombatanckim wspomnieniem z zamierzchłej pr:i:eszłości, albo 



kanonem ze szkolnej lektury. Taki jest - naturalny - los każdego faktu 
historycznego: pokoleniowa legenda albo cząstka narodowych dzie
jów odbita w kartach podręczników. Ewentualnie jako przeniesione 
w świadomości zbiorowej doświadczenie, sygnał ostrzegawczy. Wojna 
stała się cząstką prywatnego życiorysu Bohatera Kartoteki i odchodzi coraz 
dalej w mgłę przezsłości. Co jednak sprawia, że świat zapisany w tej sztuce 
odczytuje się jako sprawdzalny także i dzisiaj? 

Zostawmy na boku rozważania o Chaosie pisanym z dużej litery, tej jesz
cze jednej żywotnej konwencji kulturowej, której źródła biją od wieków na 
każdej szerokości geograficznej, w imię której powstało wiele dzieł pisanych, 
mówionych i śpiewanych, od bibilijnej Apokalipsy poczynając. Pozostaje 
wtedy do odczytania chaos z innych zrodzony źródeł, niż tylko wojenne prze
życia i doświadczenia. Chaos, który jest tu tylko kryptonimem czegoś, co 
można również nazwać rozkładem wartości, zniszczeniem tradycyjnych więzi 
międzyludzkich, oderwaniem słów od ich pierwotnych „czystych" znaczeń, 
uczynieniem z człowieka nie Indywiduum Szczególnego, ale właśnie anonimo
wej karty w Wielkiej Kartotece. Ten chaos jest większy, bo nie dotyczy już 
tylko konkretnych pokoleń, np. tych dotkniętych bezpośrednio wojną. Ten 
chaos jest okrutniejszy, bo mniej uchwytny, bardziej przysłonięty codzienny
mi drobiazgami życia, nie tak wprost i dotkliwie odczuwany jak tamten zapi
sany w sztuce. Do zrozumienia tego większego chaosu nie trzeba poczucia 
śmierci i zagłady. Do jego zrozumienia trzeba - przeciwnie - stężonego 
odczuwania życia, jakie jest naszym udziałem. Stężonego, bo jakże łatwo 
w potocznej bieganinie zatracić owo nagłe, olśniewające i przenikliwe spoj
rzenie na siebie i świat jednocześnie od wewnątrz i zewnątrz. Jakże łatwo 
uwierzyć, że ten chaos jest w istocie porządkiem, ten rozpad nową hierachiq 
wartości, to codzienne samoniszczenie naturalnym ścieraniem różnych racji. 
Tak oceniana Kartoteka może nadal być znakomitą lekcją współczesności, 
rodzajem skupionej wizji intelektualnej ułatwiającej zrozumienie siebie i rze
czywistości. Czytana inaczej, będzie, jak myślę, li tylko szacownym zabytkiem 
dramaturgii scenicznej z okresu raczkującego awangardyzowania, a w naj
lepszym wypadku scenariuszem akademii ku czci Tadeusza Różewicza. 

TADEUSZ NYCZEK 

1( 



KILKA ZDAŃ O PRACY NAD PRZEDSTAWIENIEM 

1. Pierwsza próba „Kartoteki" odbyła się któregoś dnia wiosny bie
żącego roku. Przez okna do sali prób wlewały się promienie słońca, 
powiewy wiatru, zapach 'zieleni. 
Ale wtargnięcie tak radośnie na ogół witanych przez ludzi darów na
tury, wydało nam się wtedy nietaktem przyrody wobec dogłębnie nas pora
żających ludzkich zmartwień. Czuliśmy się zagubieni, zmęczeni i byliśmy 
smutni. Nosze uszy drażniło przez nikogo nie zadawane, a jednak przez 
wszystkich słyszane pytonie: czy smutek nasz jest smutkiem beznadziejnym? 
2. Reżysersko prezentacja utworu nie przekroczyło gronie, przyjętego po
wszechnie rozumienia klasycznej już dziś pozycj i z repertuaru narodowego. 
Określono więc „Kartotekę" jako swoisty, luźny i celowo rozbity no okruchy 
szkic przeżyć i doświadczeń, szkic całej życiowej drogi i wspólnej treści 
pokolenia, do którego należy Różewicz (urodzony w roku 1921). 
Podkreślono, że przez pokój Bohatera, przez który przechodzi ulica, prze
pływa luźny i niekontrolowany, jak we śnie, strumień świadomości. I dalej -
że w tym strumieniu kłębi się wszystko: obrazy z dzieciństwo i wieku dojrza
łego, wspomnienia okupacyjne i strzępki tekstów wkuwanych no lekcjach 
historii - „nauczycielki życia", stare listy (próbki stylu i zadęcia z naiwnej 
zaprzeszłej epoki, artykuły o rozlewaniu piwo i porady „Przyjaciółki", do
świadczenia z okresu „błędów" i wszystkie lęki, i zniechęcenia, i napomnie
nia moralizatorów, i cały tumult, zgiełk i ~ałas, i piano, i głupota, i wystrój 
papuzi tego, co przewala się na powierzchni ,płynie ulicą. I powiedziano na 
koniec, że to wszystko nie daje się związać, zsumować, że jest równaniem 
nie dojącym wyniku, że jeżeli ma w pokoju Bohatera objawić się jakoś ca-
łość to wyłoni się ona, być może, z okruchów. ' 
3. Któregoś z następnych dni wspomnianej wiosny pytonie o jakość, wymiar 
i rodzaj naszego smutku zostało głośno postawione. W odpowiedzi posy
pały cię oceny, analizy i omówienia najrozmaitszych bolączek naszego co
dziennego życia. Rejestru tych bolączek, ich katalogu i hierarchii nie ma 
sensu w tym tekście dokonywać. Dokonał tego latem bieżącego roku cały 
naród polski. I dokonał tego o wiele bardziej wnikliwie i sumiennie, z całą 
zaś pewnością o wiele bardziej efektywnie w porównaniu z naszą „wiosen
ną" kartoteką powszedniego dnia polskiego. W tym miejscu wypada jedy
nie ograniczyć się do informacji, iż zdecydowaliśmy się wówczas tekst Róże~ 
wicza skonfrontować z naszą „wiosenną" kartoteką spraw do załatwienia 
w Polsce. „Nasze współczesne Nic jest inne niż Nic w przeszłości." Cytat ten 



pochodzący z jednego z tekstów Różewicza wydał nam się kluczem do 
teatralnej interpretacji „Kartoteki" w roku 1980. Potrzebo samoana
lizy i wejrzenia w dzisiejszą ulicę wydała nam się bardziej interesu
jąca, aniżeli możliwość analizy i portretowania ulicy, po której błądzili 
bohaterowie pokolenia „Kolumbów". Uniwersalny zakrój problemów i treści 
egzystencjalnych sztuki Różewicza zdaje się być znakomitym sprzymierzeń
cem i sojusznikiem dla realizacji naszej wypowiedzi teatralnej. 
4. Bohater „Kartoteki" żyje w chaosie, żyje chaosem, jest chaotyczny. Rze
czywistością przedstawioną utworu jest sytuacja cftiaotyczno. Pojęcie chaosu 
funkcjonujące już w mitologii greckiej oznacza nieporządek i zamęt. Mówiąc, 
że coś jest chaotyczne - myślimy: bezładne, nieuporządkowane. Rzeczywi
stością chaotyczną Grecy nazywali otchłań wypełnioną mrokiem i mgłą. 
Właśnie mrokiem i mgłą wypełniony jest pokój Bohatera „Kartoteki". Mro
kiem i mgłą, które są skutkiem olbrzymiego kataklizmu (czytaj: li wojny świa
towej). Przeżycia i doświadczenia wojenne zburzyły w świadomości Bohatera 
podstawy wiary w sens życia pokataklizmowego, może w sens życia w ogóle. 
Dlatego sytuacja, w której egzystuje Bohater zdaje się być sytuacją zamknię
tą dla jakiejkolwiek przyszłości. Sytuacja skutku. A jeżeli od czasu do czasu 
zaiskrzy się w tym mroku płomyk rozświetlający zawiesinę mgły, jeżeli zaświta 
iskra nadziei na wydostanie się z chaosu, jeżeli pojawi się możliwość rozpa
lenia prometejskiego zarzewia. którym można by rozjaśnić drogę do porząd
ku, ładu i homeostazy, drogę do odnalezienia ludzkiej godności. poczuwa
nia radości istnienia i wiary w sensowną samorealizację, to wówczas chaos, 
który oglądamy, nabiera aspektów pozytywnych, konstruktywnych, życiodaj
nych. Otwiera przecież szanse dla niechaotycznej przyszłości. Może być wi
dziany jako sytuacja początku. narodzin i przyczyny. „Na początku był chaos" 
- słyszeliśmy milion razy. Przed stworzeniem świata istniał chaos - zapew
niali i zapewniają znawcy przedmiotu. Postanowiliśmy przyjrzeć się „Karto
tece" pamiętając o powyższych słowach. Inaczej mówiąc, postanowiliśmy 
wszczepić w Bohatera pewną aktywność, poprzez którą starałby się on odpę
dzać od siebie zmory przeszłości. Postanowiliśmy wskrzesić w nim uśmiech 
nadzieję. 

RYSZARD MAJOR 

TESTAMENT ARTYSTYCZNY 

Niech mi wolno będzie złożyć hołd tym wszystkim, którzyście 
oddali talent swój i pracę, aby coś posunąć w cięikim pocho
dzie Teatru w Polsce. A więc z przeszłości Tobie, Wojciechu 
Bogusławski, któryś odwalif pracę nad fundamentami i nawet wam, 
dwaj galicyjscy pankowie, hrabio Skarbku i Koźmianie, którzy choć 
traktowaliście swe teatry jak folwarki, ale żądaliście smaku artystycz
nego od swoich aktorów. I Wam, falango świetnych talentów, którzy 
stworzyliście wielką legendę Pierwszej Polskiej Sceny! („.) 

A teraz z moich współczesnych - kłaniam się Wam: Tobie, trzeci 
galicyjski panku: Pawlikowski, który puszczałeś majątek, żeby od
świeżyć ówczesny teatr, i Tobie Wielki Stanisławie Wyspiański, który 
pierwszy tworzyłeś ideologię teatru i przypomniałeś aktorowi polskie
mu, jakie jest jego przeznaczenie. I Tobie Józefie Kotarbiński za próby 
stworzenia Wielkiego Repertuaru. I Tobie Kazimierzu Kamiński, pierw
szy odkrywco i fanatyku rzemiosła aktorskiego. I _Tobie Stanisławo 
Wysocka, coś umiała połączyć godność kobiety z godnością artystki. 
I Tobie, Niezmordowany Stary Solski, pierwszy techniku reżyserski. 
I Tobie Fantasto Zelwerowiczu, nauczycielu i przyjacielu młodzieży 
- i Tobie Juliuszu Osterwo, pionierze zespołowego teatru i nowych 
metod pracy (.„), i Tobie Schillerze, wspaniały i śmiały insceniza
torze, i wreszcie podaję Ci rękę Arnoldzie Szyfmanie, dawny mój 
adwersarzu, za to, że miałeś szczerą ambicję stworzenia w Polsce 
na swój sposób pojętego Europejskiego Teatru. Składam hołd istot
nej tradycji Teatru naszego. 

STEFAN JARACZ 
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LEON CHAREWICZ 

STANISŁAW JASKUŁKA 

BOGUSŁAWA PAWELEC 

WANDA WIESZCZYCKA 

JOZEF ŁODVŃSKI 

Reżyseria - RYSZARD MAJOR 

Scenografia - JAN BANUCHA 
, 

Muzyka - ANDRZEJ GŁOWINSKI 

Asystent reżysera - BOGUSŁAWA PAWELEC 

Inspicjent - ALICJA ćWIKLl~SKA Sufler - JADWIGA PAUL 

Premiera 25 września .1980 roku 



Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 315-33 

Kierownik techniczny - MARIAN BINKOWSKI 

Prace krawieckie - ZYTA WALCZAK i ZVOMUNT CIESIELSKI 
' 

Prace malarskie i modelatorskie - JANUSZ RESZKA 

Proce fryzjerskie i perukarskie - WIESŁAWA MOOIELIŃSKA 

Brygadierzy scen - WITOLD OBERG i JERZY OLSZEWSKI 

Proce stolarskie - BOLESŁAW SIWlliłSKI 

Prace tapicerskie - TADEUSZ BILSKI 

Prace szewskie - JóZEF JANUSZKIEWIC.Z 

Swiatlo - LECH ZGAGAC2 

LOA, Zoklod Nr 2, Typo, zom. 2362/80, 0·12/2173, 4000 egz. 
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