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„Człowiek współczesny

... "

Teatr gorzowski wystawia „Kartotekę" Tadeusza Różewicza. Fakt to dużej wagi, dobrze świadczący o
ambicjach artystycznych sceny gorzowskiej. Zostaje
włączony do repertuaru dramat, który z pewnością
stanowi jedną z najważniejszych pozycji literackich
minionego trzydzi es tolecia w swoim gatunku.
„Kartoteka" była debiutem dramaturgicznym wybitnego i uznanego po e ty . Różewicz pisał swoją sztukę pod koniec lat pięćdziesiątych , a swoją prapremierę miała ona w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w roku 1960.
Reżyserowało spektakl Wando Laskowska, o w roli
Bohatera wystąpi! Józef Pora.
Przedstawienie warszawskie wywołało długą i interesującą dyskusję na łamach prasy. Nic dziwnego „Kartoteko" stanowiła w ówczesnym czasie nie tylko
niewątpliwe novum farmolne, o także było swoistym
wizerunkiem polskiego intelektualisty końca lat pięć
dziesiątych. I no tych dwóch platform ach przebiegała

Dyrektor i kierownik artystyczny

BOHDAN MIKUĆ

•
Zastępco

dyrektora

SABINA NOWICKA

dyskusjo.

„Kartoteko" Tadeusza Różewicza (jak i inne sztuki
tego pisarza) nie jest utworem jednoznacznym - moż
na w nim doszukiwać się najrozmaitszych podtekstów
i treści. Stąd też ówczesne wypowiedzi krytyków w
poważnej mierze zachowaly aktualność. Przypominamy w tym programie niektóre głosy . Być może okażą
się przydatne w odbiorze spektaklu. A swoj:i drogą
ciekawe byłoby dzisiaj zorganizowanie dyskusji no temat „Kartoteki" z udziałem czołowych polski:h krytyków ....
Jak wspomnieliśmy, „Kartoteka" była debiutem dramaturgicznym Tadeusza Różewicza. Sukces, jaki odniosła sztuka spowodował, że poeta przez następne
lato dostarczył teatrowi szereg nowych, niekiedy bardzo kontrowersyjnych utworów dramatycznych. „Wyszedł z domu", „Nasza mała stabilizacja", „No czworakach", „Stara kobieto wysiaduje" to tylk o niektóre tytuły. Premiery tych d ramatów w lotach sześ ć
dziesiątych stawały się waż ny mi momentami w ży ciu
naszego teatru. Sztuki Różewicza reżyserowali tok wybitni twórcy jak Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki, Tadeusz Minc, Kazimierz Braun czy Ryszard Major.
Twórczość dramaturgiczna przyniosła Tadeuszowi Różewiczowi tyluż zwolenników, co przeciwników. Kreowano pisarza na apostole nowego teatru, uwożono,
iż jest on reformatorem, który ma wszelkie dane, by
stworzyć nową, oryginalną w skali europejskiej formułę teatru.
Jego sztuki wystawiali różni reżyserzy, którzy, siłą
rzeczy, przedstawiali własne widzenie utworów Róże
wicza, niekiedy czynili daleko idące odstępstwo od
tekstu i idei utworu. Sądzę, że ile się stało, iż Tadeusz Różewicz nie zdecydował się samemu wyreży
serować któregoś ze swoich dramatów. Być może
nie miał takich propozycji, być może nie było teatru,
klćry zgodziłby się na toki eksperyment. Myślę, że
byłoby to doświadczenie pożyteczne, które pozwoliłoby inaczej spojrzeć no twórczość dramaturgiczną
pisarza.
Wróćmy jednak do „Kartoteki", sztuki, która wydaje mi się najwybitniejszą pozycją w dramaturgii Tadeusza Różewicza, utworem, który zdobył trwałe miejsce we współczesnej literaturze polskiej.
Trzeba pamiętać, że w polskiej rzeczywistości społecznej roku 1960 ukazanie się na scenie „Kartoteki"
było faktem znaczącym. Po raz pierwszy w polskiej
dramaturgii powojennej został wprowadzony no scenę człowiek, jakże daleki od ówczesnych kreacji literackich, człowiek, który nie zajmuje się wygłaszaniem
wypolerowanych formułek, optymistycznych frazesów,
lecz próbuje odpowiedzieć sobie na trudne i bolesne
pytania, który próbuje znoleżć swoje miejsce w świe
cie dość absurdalnym.
„Kortoteka" jest swoistym pamiętnikiem poetyckim
pisarza, wywodzącego się z pokolenia Kolumbów (Tadeusz Różewicz urodził się w roku 1921). Jest więc
literackim wizerunkiem człowieka, który przeszedł
przez koszmar wojny, który działał w konspiracji, który wreszcie ma za sobą doświadczenia tzw. kultu
jednostki (z wszelkimi konsekwencjami lego faktu) .

Bohater „Kartoteki" człowiek bez imienia i nazwiska jest więc jednym z wielu Polaków o podobnych doświadczeniach i podobnym życiorysie.
Bohater „Kartoteki" - wreszcie uważany był przez
wielu krytyków (nie bez racji) za poetyckie alter ego
samego pisarza.
Tadeusz Różewicz urodził się w Radomsku, tam też
przebywał do końca okupacji. Pracował w Radomsku
jako robotnik, o następnie jako goniec.
W roku 1942 przyszły pisarz kończy tajny kurs szkoły podchorążych, a w latach 1943-1944 jest żołnie
rzem Armii Krajowej. W roku zakończenia wojny zdaje maturę i wstępuje no wydział historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom wierszy pt. „Niepokój" ogłoszony w 1947 roku jest debiutem wydawniczym Tadeusza Różewicza.

Życiorys pisarza jest więc charakterystyczny dla więk
szości młodych intelektualistów roku 1945. Dla ludzi

tych wojna była przeżyciem, które w decydującym
stopniu wpłynęło na ukształtowanie się osobowości
i stosunku do świata. Pisał zresztą na ten temat Różewicz w książce „Przygotowanie do wieczoru autorskiego". Przypominamy w tym programie to znamienne wyznanie poety, gdyż w poważnym stopniu tłu
maczy ono stosunek Różewicza do świata. Od samego
początku drogi pisarskiej twórczość Różewicza „odzwierciedla ( ... ) rozdarcie i niepokój czasu, w którym
obowiązujące miary i normy ulegają zachwianiu"
(Henryk Vogler). Stąd też pisarz, poszukując wartoś
ci podstowowyc'h i najprostszych, staje się niejako
programowym przeciwnikiem „poezji", rozumianej joko
kreacjo artystyczno zmierzająca do ukazania przede
wszystkim piękna. Twórczość poetycka dla Różewicza
to wypowiedź na temat świata i jego prawdy, wypowiedź bezwzględna i niekiedy brutalna. Pisarz dążył
w swojej twórczości (w tym także w „Kartotec e"), by
lekturo jego utworów stała się dla czyteln ik a rodzajem „wstrząsu", tak emocjonalnego jak intelektualnego.

•

„

Różewicz w
myśli zamiast

„Kartotece" nie wyciąga wniosków, nie
czytelnika . Przedstawia fakty, sytuacje
·- patrzcie, zdaje się mówić taki jest świat, taki
jest człowiek współczesny.
Bohater sztuki próbuje sam siebie zrozum1ec, poznać. Analizując uparcie samego siebie, chce dojść
do określonej samowiedzy. Jaka jest konkluzja, jaka
jest owa samowiedzo Bohatera? Dość smutna, jak się
zdaje. Bohater dochodzi do wniosku, że człowiek, ów
byt główny, najważniejszy no ziemi, w istocie jest
tylko mało znaczącym pionkiem no szachownicy zdarzeń światowych, że niezależnie od swojej woli jest
obiektem manipulacji potężnych sił, których nie potrafi zwalczyć, bo po prostu nie ma takich możliwości.
Przypomina to sytuację bohatera „Procesu" Franza
Kolki Józefo K., szarego, zagubionego w świecie
człowieka, który próbuje na próżno zrozumieć mechanizmy, kierujące tym światem. Lecz nawet ten
bohater jedno z najbardziej wstrząsających postaci
w historii literatury światowej zachowuje do końca
na dnie serca ów promyk nadziei, że jednak ten
świat jest sensownie urządzony, że człowiek rzeczywiście jest w nim podstawowym dobrem ... Być może jest to tylko nadzieja, absurdalna i pozbawiono
realnych podstaw. A jednak ...
Nie ma bezpośrednich dowodów, by sądzić, źe Bohater „Kartoteki" także zachował tę ufność i wiarę
w człowieka. Pisarz przedstawia fakty, czyni to czasem w sposób brutalny i okrutny. Być może przez tę
konstatację pragnie zmusić czytelnika i widza do analizy samego siebie, chce poprzez swój utwór doprowadzić da tego katartycznego „wstrząsu", tak intelektualnego jak i emocjonalnego.
„Kartoteko" co trzeba podkreślić była i nadal jest sztuką współczesną. Sądzę, że nie mają racji
krytycy, którzy widzą w tym utworze pozycję już klasyczną. Nie ulega wątpliwości, że sztuko ta obok
„Tanga" Mrożka, „Slubu" i „Operetki" Gombrowicza,
stanowi najciekawsze dokonanie polskiej dramaturgii
powojennej. „Kartoteko" dla przyszłych pokoleń bę
dzie świadectwem naszych czasów tok literackim
jak dokumentalnym.
Uznawanie jednakże tego utworu wyłącznie jako
szacownego zabytku literackiego jest grubym nieporozumieniem. Sztuko to zachowała aktualność i noś
ność społeczną do dzisiaj. Rozterki Bohatera „Karto-

człowie:ka, który
czający go świat, są

teki'',

zrozumieć siebie i otatakże udziałem współczesnych
Sytuacja bi e żąca, wypadki społecz

próbuje

,ntelekluolistów.
ne, w których wszyscy (mniej lub bardziej aktywnie),
uczestniczyliśmy przez ostatni e trzy lota, sprawiły, że
„Kartoteka" mimowolnie stało się obrazem no si:ych
dni i naszych problemów. I sztuka to, je st em o tym
głęboko przekonany, może stać się dzisiaj wyjątkowo
nośna społ e cznie. Teraz każdy z nos, niczym Bohater „Kartoteki" musi sam w sumieniu swoim odpowiedzieć sobi e no najtrudniej sze i najbardzi e j bolesne pytania . Być może gorzow ski spektakl pomoże
mole żć te odpowiedzi ...
Wielka siła pisarstwa Tadeusza Róż e wicza polega,
jak sądzę, no tym, że potrafi on porusza ć nojdra ±·iwsze i naj bard zie j oso b iste problemy i jednocześnie
umie po 'Jud zi ć czytelnika d o myśl e ni a . Pisał na ten
~e mo! H en ryk V ogler: „Bohater em ·fa deu sza Różewi
cza jest ( .. .) ni e śmia ł y mie szkaniec pol skiego miasteczko, który s p i e ro s i ę z e ś w i o t e rn, rozpytując nie zmordowanie, aż do znudzeni a, wszystkich
dokoła o filozoficzny ce l i se n s istnie ni a. Re z ·, rty
między nadzi e ją i rozpa c zą, między lękiem a zuc'lwa\ością, mi ędzy naturą i kulturą, między Wschodem
a Zach od em - m i e ~zkoni e c środka Euro py jest wciąż
przerzucony od s krajności do skrajności, od jednego
p rzełomu do drugiego n·e
będąc w
stanie zatrzymać ciągł e go balansowania. Twórczość Tadeusza Różewicza jest odważną próbą utrwalenia tej sytuccji
historycznej pok olenia i narodu, o tym samym oświ t: 
tlenio b! o skiem poezji ewentualnej dr ogi w pr:·yszłość". (H . V c gl er „Tadeusz Różewicz" W-wa 1972)
Pisarstw o Tadeusza Różewicza jest zjawisk iem zło
żonym, zas l uguj ą cym no osobną monogrołię . W sz<.i cu tym próbowałem jedynie zasygnal i zowa ć niektóre
i::roblemy i zagadnienia z w iązan e z l:o ~ kr e tnym LI· arem pisarza „Kartot e k ą " .
I no koniec jedno refleksjo natury o sobistej, zwią
za no z pewną s ceniczną realizacją te j właśni e sztuki Różewicza . W roku 1957 byłem no prz ed sbwieniu
„Kartot ek i" w łódzkim Tea trze Nowym . No Ma le j
Scenie wyr e żys e rował ten dramat Jon S'< o'ni -::'<i, powierzając rolę Bohatera Bogusławowi Socr.nocki '" mu.
Przyznam się szczerze, że spektakl len sto i się dla
mnie ważnym przeżyciem artystycznym, które w pow0żr, ym stopniu wpłynęło no moje myślenie o te atrze.
Główni e dzięki wspaniałej roli Sochnockicgo. Jego
skupieni e, oszczędne i j e dnocześnie sugestywne aktorstwo, wy zb yt e chłodnego re zonerstwo (lak często
u innych wykonawców tej roli) przekonało mni e, że
~eatr może być miejscem, gdzie toczy się ou:e.1lyGny dialog o sprawach o podstawowym znaczeniu dla
człowieka. Pamiętam, że po ostatnim monolcgu Bohatera no widowni zapanowało ciszo i sądzę, że w
tym mom encie, no małą chwilę, każdy z widzów poczuł no swoich borkach, to ciężkie brzemi ę samotności, które je st udziałem każd e go człowieka . . .
Wiesfaw N:>wic'.·i

Jadeusz Różewicz

Do

źródeł

Fakt, że wybrałem historię sztuki jako przedmiot studiów, nie był przypadkowy. Zapisałem się no historię
sztuki, żeby odbudować gotycką świątynię . leby, cegło po cegle, wznieść w sobie ten kościół. Żeby, element po elemencie, zrekonstruować człowieka. To się
łączyło nierozdzielnie. ( ... )
W tamtym okresie mieszkało we mnie jakby dwóch
ludzi. W jednym byt podziw i szacunek dla sztuk
„pięknych", dla muzyki, literatury i poezji w drugim nieufność do wszystkich sztuk. Polem, no którym
toczyło się walko między tymi osobami, było moja
praktyko poetycko . Bylem pełen nabożnego podziwu
dla dzieł sztuki (przeżycie estetyczne wstąpiło na
miejsce przeżycia religijnego), ole równocześnie rosło
we mnie pogardo dla wszystkich wartości „estetycznych". Czułem, że coś skończyło się no zawsze dla
mnie i dla ludzkości. Coś, czego nie uchroniło ani
religia, oni nauko, oni sztuko. ( .. .)

•

W tym czasie, a więc w roku 1945, w kilko miesię
cy od zakończenia drugiej wojny światowej i okupacj i hitlerowskiej, takie określenia, jak „przeżycie estetyczne", „przeżycie artystyczne", wydały ,,,i się
i śmieszne, i podejrzane. Potem w sierpniu Z1Lucono
pierwszą bombę atomową. Do dnia dzisiejszego tzw.
przeżycie estetyczne ciągle wydaje mi się śmieszne,
choć już niegodne pogardy. To przekonanie o śmier
ci dawnego „przeżycia estetycznego" leży ciągle u
podstaw mojej praktyki pisarskiej. Nie znaczy to, że
wśród moich utworów nie mo wierszy, które miały
do s tarczyć odbiorcy „przeżyć estetycznych". Takie utwory są . Uważałem je za ćwiczenia, „palcówki", niezbędne, oby nabrać wprawy. Te ćwiczenia, zabiegi
techniczne przydały się przy tworzeniu prawdziwych
wierszy, tych, co miały zupełnie inny cel niż wywo'f onie przeżycia estetycznego. Ich celem było wywalanie „wstrząsu", poruszenia. Mówienie „wprost" miało prowadzić do żródło, do odzyskania banalnej wiary, banalnej nadzi ei, banalnej miłości. Tej miłości,
która zwycięża śmierć, i tej miłości, którą zwycięża
śmierć . O takie prosie sprawy mi chodziło. ( ... )
się moja niechęć, nienawiść,
w stosunku do „poezji"? Czy czytaliś
ci e o tym, że Goebbels „ .. . z wieloma swymi współ
pra c ownikami dyskutował no temat zastosowania licencji poetycki e j w sprawach informacji. Przez cały
c za s ni e wahał s ię przed traktowaniem informacji jako podniet y dla woj ennego wy s iłku Niemiec, o nie
io ko fakt ów sa mych w sobie. W o statnich miesiącach
w ojny w pro wad za!, w edle Sernmi era, nowe poj ęcia
do s ł o wnika propagandy, co pra wda tylko no w e wnęt rzn y u ż yle k mi nisterstwo . Była to poetycko prawd a w odróżni en iu od prawdy konkr e tnej".

Z

c zego

narodziło

pod e jrzliwość

S k ą d tak ie „ brutaln e sprawy" w rozwożani o ch o
„ poez ji" ? • y ć mo że dla pe wnych krytyków wyda s i ę
to r zec zą z du mie wa jąc ą o le d la m nie w pe wny m
okr e sie historii (i m oj ego ży c i a ) „piękne kłamstwa"
zosto ł y o s k ar ż one o uł a twi e nie ż y c ia „brzydkim, bruta ln ym k ł am s twom".

T . ttó ż ~\ViCz „Do ź r ó d e ł' ' (W: , . Prz y go~
to w a ni e do wi eczo ru a utorskiego''
W a r sza w a 1971 s.
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TADEUSZ ROŻEWIGZ

KARTOTEK
O S SA DA:
Bohater

Stanisław

GAŁECKI

Ojciec

Bcgumił ZATOŃSKI

Matka

Izabella NIEWIAROWSKA

Sekretarko

Teresa LISOWSKA

Chór starców
Starze;c

PUDEŁKO

Marek

Starzec li

Alina HORANIN

Starzec Ili

Dariusz

CHODAŁA

Olga

Wanda

CHWIAŁKOWSKA

Wuj ek
Pan Z

(adept)

Jan SZULC
Wiesław WOŁOSZYŃSKI

Przedziałkiem

Gruby

Bogumił ZA TOŃ SKI

Pani I

Alina HORANIN

Pani li
Tłusta

Wanca
Kobieta

CHWIAŁKOWSKA

LuC:wino NOW:CKA

Żywa Pani

\ '.'anda

CH W IAŁ K OWSK .
WĘGLARZ

Dziewczyna

Ewa

Nauczyci€1

Bohdan MIKUC

Chłop

Marek

PUDEŁKO

Dziennikarz

Bohdcn MIKUC

Czienn:karka

Ewa

Przyjaciel z

Dzieciństwa

Dariusz

WĘGLARZ

CHODAŁA

(adept)

Wiesław WOŁOSZYŃSKI

Mężczyzna

Kelnerka

Scenograf i a:
LILIANA JANKOWSKA

Asystent scenografa:
Miel-at Puklicz

Reżyse;ia

i opracowanie muzyczne:

RYSZARD KRZYSZYCHA

Asystent
Izabello

reżysera :

Ni~wiarowska

zawiera autentyczne treści poznawcze .
tylko jedno hasło, żałosne, oparte
wyłącznie no negacji i mimo pozorów czupurności
bardzo bezradne. Hasło to nasz współczesny argot
wyraża w dwóch słowach: „śmierć frajerom".

od milów,
( ... ) Głosi

że

więc

Różewicz

nie akceptuje bynajmniej totalnej rezygnabohatera, jego programowej bierności
n1czac; ngażowonio.
„Widnokrc:g jest cornz m1~iejszy .
Najlepiej widzę, k;cdy zamknę oczy" powiada bohater Karl0ieki. Czyż mógłby akceptować tę postawę
pisarz, ktćrego poezja jest tok bardzo „otwar .a na
świat", lak uparcie wychodzi rr.u naprzeciw? Nieprzypadkowo Kar '. oleko wyda~a zo;ta :a razem z kilkunastoma wier: zami, wśród ktćrych jest i Zdjącie ciężaru
gorąca, humanistyczna pochwale poezji zaangażowanej.
I je dn ocześnie niedwuznaczna po;emiko z
bohaterem Kurtcteki:
cji

swego

„Przyszedł

do was
i mówi
nie jc.~teścic odpowiecl7ialni
ani za świat ani za koniec .świata
zcljęlo wam z ramion ciężar
je .s tesci e jak ptaki i dzieci
bawcie .s i ę
i /Jowiq się

~ ..„,

zap ominają

\~';'

że

poezja wspó/cze.s na

Io wolka o oddech."
Z.

Zahirki

.,~owa

JASZCZ (J. A.

Głosy

o „Kartotece"

Zbigniew Żabicki:
„Satyra Różewicza bo jest to satyra dotyczy
lu spraw nader różnorodnych, wielkich i małych, tragicznych i tylko śmiesznych. Satyra ta obnaża przede
wszystkim sam mechanizm myślenia stereotypami,
atakuje totalny automatyzm rnyślov1y, k!cry norn wszystkim ni e pozwoi'o iść do Ie j. Atakuj e go w kwestia~h dialogu paze rnie bezsensownych, a w istocie silnie przepojonych groteską. Tak.i bowiem jest sens
- w ł ośnie se ns' - owych ict io tyr.znych en um eracji, którymi odbrzqkujc Chór na poszc zególn e slowa bohatera. Dem as kuje on sytuacje, ki edy to, zamiast analizować przedstawian e nam argumenty, czepiamy się
słów, trck!ujem y je jako wy godną o kazj ę , aby od razu wy s koczy ć w outorn atyczny ciąg skojarzeń, utrwalonych prz e z wielow;eko wn tradycję . Kiedy zamiast
m yśl e ć, poczyn amy po pro s u recy t o w ać s ł ownik. Może Io b yć s!ownik światopogl ądow y, może to być
słownik o yc zc jawy, może to być również siewnik
społeczny.

( ... )

Bohater Kartoteki jest człowiekiem rzeczowym, nie
wi erzy w mity. Niestety, nie wierzy również w ideologię, która tym przecież w naszych warunkach różni się

.,życit•

Kultura",

przeriwko
1'łfi1,

nr

initotu"

.H

Szczepański):

„Co do Kcrto:eki debiut sceniczny poety, którego cała szlw!a krakowska od weterana nowo:zesności Przybosia po siwiejqcego profesora Wykę uważa
za podę pokolenia, zamyka się bilansem ujemnym .
Nie twierdżmy, że Kartoteka znajdzie się w kartotece
dzieł dromalyczny : h o trwałej wartości. Jest to utwór
wtórny i niesamodzielny, choć mocno powiązany z
oryginalną
poetyką
autora Poematu olwrrtego. W
Kortotece krzyżują sią wpływy Gombrowicza z nowszą
franCL:s>: ą a v: angar<lą, m ało w niej Rólewiczc:, to taki.
Sztuka jes t zb udowana na zasadzie Krzeseł !onesco,
ale dale ko jej do dramatyzacji w s pomnit:ń: ze statyczności utworu sam Różewicz zd oj c sobie zresztą
s1xm·1ę. Tc istotni e nie tyle dramat, ile kcr•o·e .< a nowarstwic1i przeżyć pokoienia najpierw „zarażonego
ś; ·nierciq'', c potem poc'.i!oniętego „cgromnym klaskaniPm".
.r.t\.~ZCZ

l<ot
~1

Marta

(J.

A.

S :1.Ct.t•j1a1bki)

•. Pil•rwszy

za plot. Ak .. :·
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Piwińskeo:

„Bohater Kartotek!, udramatyzowany µodmiot liryczny wierszy Różewicza bez przerwy się sprawdza. Zaczyna od obs er wacji w!a snej ręki i tak do },ońca .
Stale musi pc h'lierdza:: swoj e realne is tnienie, nie
czuje siebie p o za własnym ciałem. Wszystko, ce je st
poza tym, jest niepewne. Opętany obsesją we jn/, z
wieczną wizją umarłych Różewicz jest niep:awd.:ipodobnie wyczulony na krucho ść ludzkiego życia. Jan

Błoński

nazwał

to
fizjologii -

koszmarem fizjologii. Ale w tej
właśnie
i szerzej w zmysłowej namacalności świata Różewicz rysuje jakiś zarys furtki z
jego absurdu. Jedynymi sensownymi elementami, jakie demonstruje w absurdalnym, b e znadziejnym świe
cie Kar~oleki, jest kobieta, która może urodzić: dziecko, woda, w której można umyć: zmęczone nogi, jabł
ko, które można zjeść:. ( ... )
Konwencja snu, jaką bardzo logicznie wybrał Rópozwala Bohaterowi zmieniać: co chwilę wiek,
imię, stanowisko społeczne, mieszać: kompleksy dzieciństwa z urazami wojennymi. Umowna rzeczywistość:
snu pozwala Różewiczowi stworzyć: syntezę naturalną.
Jego Bohater wywołuje we śnie bilans swego życia.
Lużne sceny, chaos splątanych wspomnień i przemyśleń obserwujemy wtedy niejako in status nascendi.( ... )
żewicz,

Z pokolenia, które poznało kruchość:, a więc warżycia, mogli wyrosnąć: tylko maksymaliści. Kiedy się było tragicznym bohaterem, trudno się przestawić: na stanowisko dyrektora administracyjnego. Uderza ironia tego przestawienia i Rćżewicz dodaje: dyrektora administracyjnego operetki. W pozytywistycznej codzienności dla byłych partyzantów i hiobów zostało tylko patrzenie w sufit i liczenie much".
tość:

l\1arta Piwińska
n1atycznyn.
,. \\'spólczesnośi•"

„Różewicz

a Teatr Dra-

„Kartoteka jest w jakimś stopniu próbą zsumowania całej liryki Różewicza, jej tonu, jej sensu, w przekładzie na obraz sceniczny: jej Bohater to bohater liryczny wszystkich wierszy Różewicza. Kartoteka
jost także swoistym lużnym i celowo rozbitym na
okruchy szkicem przeżyć: i doświ a dczeń, szkicem całej życiowej drogi i wspólnej treści pokolenia, do którego należy Różewicz (urodzony w roku 1921). Przez
pokój Bohatera przechodzi ulica przepływa luźny i
niekontrolowany, jak we śnie strumień świadomości
W tym strumieniu kłębi sie wszystko: obrazy z dzieciństwa i wieku dojrzałego, wspomnienia okupacyjne
i strzępki tekstów wkuwanych na lekcjach historii „nauczycielki życia"; stare listy próbki stylu i zadęcia z naiwnej zaprzeszłe j1 epoki; ariykuły o rozlewaniu piwa i porady „Przyjaciółki": doświadczenia z
okresu „błędów" i wszystkie lęl<i, i zniechęc:enia, i
napomnienia moralizatorów, i caly tumult, zgiełk i
hołas, i piano, i głupota, i wystrój papuzi teg o, co
przewala się na powierzchni, płynie ulicą. To wszystko nie daje s;q związać, zsun1ować. To rćwnonie nie
daje wyniku.
okruchów?

Całość

rozbite -

wyłoni

się

może

z

W tym skłębionym strumieniu obrazów jest wszakrytm przepływu - rytm sceniczny i poetycki, rytm
montażu, który ze strzępków i okruchów tworzy kompozycję. I trzeba ten rytm szanować:. Trzeba więc
czytać: Karto!ekę i tłumaczyć na scenę jak zapis nutowy, w którym każda pauzo ma swoje miejsce i
trwanie, obliczone w taktach. I trzeba wiedzieć, gdzie
miejsce na uśmiech ironiczny
gdzie miejsce na
chwilę skupienia, i lirykę, i żart liryczny, i przerywnik, i buffo, i serio, i przez pół seria. To wszystko
jest zresztą napisane, ale decydują tutaj odcienie i
modulacje. To tekst poety. I warto Różewicza dopuś
cić da głosu".
że

1960.

nr
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Stefan Treugull:
„Leży w łóżku, ma drelichowe majtki, nie lezie na
Mont-Blanc, nie mocuje się z narodową przeszłością,
a przecież to on, znowu romantyczny polski samotnik.
Nie wymyślili go wieszczowie ani Wyspiański, żył i
żyje, kostium tylko inny, inne w gębie słowa".

S.

Józef Kelera:

Tn~ugutt

„Prz ~ gląd

„Kartott"kll Różl"\\'icza"
Kultur:a.Jny" 1960, nr t~

Fragn1ent reCt'nzji J. Kdt>ry z ,,Kartow Teal rzp Roz1naitości wt„ \\'rorławiu
w r. 1ff(j.)

l t·ki''

'Henryk Bereza:
Różewicz zrezygnował z pozorów tożsamości swego bohatera. Tak rozumiem fakt nazywania go raz
Władkiem, raz Tadkiem, raz Didkiem, raz Karolem.
To mogłoby także znaczyć o wiele mniej. Mogłoby
znaczyć, że niby Władek i Tadek, Dzidek i Karol są
tacy sami. Byłby to jednak chwyt prostacki. Chwyt
świadczący o niezrozumieniu zasady estetycznego uogólnienia. O to Różewicza nie r:osqdzam. Dopatruję
się w tym chwycie i wiele więcej. Domyślam się, że
Różewicz chce powiedzieć, że wszystko w jego bohaterze jest komunalne, nie indywidualne. Ze istnieje
w ogóle tylko niezindywidualizowana masa. Chaos
masowych gestów, odzywek, standardowych sytuacji,
absolutnie anonimowych zachowań. Nie ma oryginałów, są tylko masowe reprodukcje. ( ... )

Bohater miał być: reprodukcją, a jest w nim coś z
być antydramatem najbardziej antydramatycznym, a są w niej mimo Io elementy dramatu, i to nawet dramatu sentymentalnego.
Bohater Kartoteki jest wewnętrznie zbuntowany przeciwko wszystkiemu, co w nim jest reprodukowane i
nieautentyczne. W ogóle ma on własne „wnętrze",
własną świadomość i parę sentymentalnych, aczkolwiek nie realizujących się wartości. ( ... )
oryginału. Kartoteka miała

H. Bereza „\\'
„Teatr"

19Gtl,

sfł'rze
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antydramatu"

Tadeusz

Różewicz:

„Kiedy w roku 1957 zacząłem myśleć o Kartotece
nie myślałem o teatrze, a publiczności, o reżyserach,
o aktorach. Koncepcjo tej sztuki narodziło się z bezkompromisowej postawy wobec współczesnego teatru.
Dopiera w czasie dalszego pisonio (kiedy zarysowały
się możliwości realizacji teatralnej) zacząłem pewne
elementy tej sztuki adaptować dla teatru. W rezultacie Kartoteko została napisana na zasadzie pewnego
kompromisu z „teatrem" ( ... ) Mój „Bohater" (w pierwotnym zamyśle) miot się przeciwstawiać nowel antybohaterom i bohaterom sztuk Becketta, których uważałem za zbyt aktywnych w dramocie. „Bohater" miał
zostać, mimo obecności na scenie, całkowicie wyeliminowany z akcji.
Kartoteka zostoła więc napisana no zasadzie kompromisu z teatrem. „Bohater" wziął udział w „akcji",
zaczął wygłaszać monologi, dał się wciągnąć w dialog z innymi osobami sztuki ... A był, pierwotnie, zaplanowany inaczej: owszem, był obecny na scenie,
ole odmówił wzięcia udziału w przedstawieniu. Wszyscy mówili o nim w jego obecności wszyscy
wspólnymi siłami układali „kartotekę" jego życia. To,
że leży na łóżku, chowa się do szafy, staje pod ścia
ną, krzyczy i deklamuje to właśnie kompromis . Z
tego pierwszego, czystego zamiaru pozostały ślady,
np. wymiana zdań między „Chórem Starców" i „Bohaterem":

Kietownicy pracowni:
malarskiej

Michał

stolarskiej

Bolesław

elektroakustycznej

Jan

fryzjersko-perukarskiej
brygadier sceny
gmderobiana

PUKLICZ

Halina JASIŃSKA

krawieckiej

POŁOJKO

SZOŁOMICKI

Alfreda NOWt-K
Mieczysław

ADAMKIEWICZ

Eugenia ADAMKIEWICZ
Grażyna SWIT AŁA

rekwizytor

kierownik Biura Obsługi Widzów Leokadia PAUKSZTO

CHÓR ST AR CÓW
Rób coś ruszaj
on sobie leży -

Biuro Obsługi Widzów prowadzi sprzedaż biletów indywidualnych i zbiorowych, organizuje uroczystości
akademie dla zakładów procy i instytucji.

się myśl

a czas leci

(Bohater nukrywc1 twarz guzetq)
Kasa

Teatru czynna jest codziennie oprócz poni ew godz. 10.00 14.00 i no godzinę prz<:d
rozpoczęciem przedstawienia.

Mów coś rób coś
posuwaj akcję
w uchu chociaż dłub

dz i ałków

(Bohater milczy)
BOW oraz Kasa Teatru -

Nic się nie dzieje
co to znaczy?

tel. 225-16

Rusz się, inaczej teatr zgubisz!
I bohater Kartoteki ruszył się. Wprawdzie nic posuwał
akcji, ale ożywił się . Zacząt rozmawiać, krzyczeć, żar
tować, kpić ... jednym słowem poszedł na kompromis.
Nie zgubił teatru starego i nic stworzył nowego. Kartoteko to kompromis z teatrem".
Tadt"usz

Różł"wicz

.• T~alr niekonsekwen-

cji (w .,Sztuki Teatralnt•"'
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r e pa r I u a r ze:

SCENA DUZA
H.n1yk Cyganik wg G. Boccaccia

DEKAMERON
reżyseria

scenografio: Jerzy Michalak

muzyka: Krzysztof Szwajgier

Igor Sikirycki

NIEWIDZlALNY KSIĄŻĘ
reżyseria:

Ryszard Zorewicz

scenogrolio: Stefan Janasik

SCENA

MAŁA

Fiodor Dostojewski

NOTATKI Z PODZIEMIA
Adoptacjo i

reżyserio:

Bogdan Michalik

scenografio: Grzegorz
muzyko: Piotr

W

Małecki

Herleł

przy go I o w o n i u:

SCENA DUŻA

Morcin Wolski

NO TO CYRK
reżyseria:

Andrzej Zaorski

muzyka: Jerzy V/oy
choreografia: Janino Niesobska

SCENA

MAŁA

August Strindberg

TANIEC ŚMIERCI
reżyseria:

Ryszard Krzyszycho

scenografio: Zbigniew Bednarowicz
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