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?.OZMOWY o DRtlV'ACIE 

WOKÓŁ DRAMATUR
GII OTWARTEJ 

RÓŻEWICZ : ... dramaturgia otwarta, sztuka otwarta. To dla mnie sprawa istotna . Wywodzi się ona z moich wcześniejszych doświadczeń 
poetyckich: poematl~ otwartego , który się tak właśnie nazywał - „Poemat otwarty". Gdzie każdy mógł niejako wejść w śrorJek ze swymi 
sprawami. Coś podobnego było także w „Kartotece": tam też każdy mógł wejść w środek, dopisać jakiś fragment czy koniec, rozszerzyć 
czy uzupidnić jakąś scenę. Czym jest koniec sztuki? To oczywiście koniec fabuły, akcji, jakichś dziejów. ( ... )Oczywiście, pewne elementy 
mogłyby być w tej dramaturgii przenoszone z jednej sztuki do drugiej, nawet zmieszane w nową całość, ale nie jest to dla mnie sprawa 
dowolna. Muszą one być bardzo skrupulatnie łączone na zasadzie, nazwałbym to, kontrapunktu obrazów poetyckich, gdzie wszystko ma 
pewną ścisłą logikę. Jest to także logika pewnego rytmu wewnętrznego, rzeczy utajonych, przeczuć nawet, intencji ... 
PUZYNA: Posługuje się pan bardzo różnymi formami pisarskimi w tych samych nawet sztukach . Policzmy. Po pierwsze: fragmentami , które 
tylko markują pewien obraz i pewne wydarzenia sceniczne, szkicują ich zarys bez rozpisywania na dialog. Po drugie: dialogami rozpisanymi 
normalnie, jak w każdej konwencjonalnej dramaturgii. Po trzecie : wierszami, l::zęsto nawet wierszami już dawniej napisanymi, a włączonymi 
w tekst sztuki. Po czwarte wreszcie : fragmentami cudzych gotowych tekstów - z broszur, gazet itp . - odpowiednio przyciętymi i zmonto -

wa,nymi, trochę na zasadzie collage'u . 
ROZEWICZ : Słowo collage często pada w związku z moją twórczością, chciałbym się jednak zastrzec przed pewną przesadą w tym 
względzie, w jaką wpadają krytycy . Przy · pewnej dozie złej woli można bowiem. interpretować taką technikę jako dość staroświeckie 
chwyty, przeniesione z „awangardowej" plastyki, a więc trochę mechaniczne i anachroniczne . Nie jest to jednak technika przypadkowego 
montażu, naklejania na płótno jakichś wycinków, szmat itp . Są to elementy wobec dramatu służebne, które ulegają w nim jakby przerobo
wi, zmieniają się w kontakcie z innym i elementami, o których pan tu wspomniał, z wierszami przede wszystkim, z obrazami poetyckimi, 
z odautorskimi propozycjami i notatkami dla reżysera. Nie są obcym ciałem wklejonym w dramat, stają się częścią organiczną, zmieniaj'! 

funkcję, a nawet materię swoją. (. .. ) 

--2 C.D. 

PUZYNA: Wydaje mi się, że to, co jest u pana, to przemieszanie środków i możliwości, ta wielotorowość kształtowania materii w dramacie 
i ta otwartość, niezakończoność sztuki, wy rastają chyba z odczucia szerszego; z odczucia dzisiejszego świata jako czegoś zupełnie przeciw
stawnego np. światu klasyków XVll· i XV li I-wiecznych - światu uporządkowanemu, jak ogrody strzyżone. 
RÓŻEWICZ.: Tak. To, co pan mówi o tej wielowątkowości , o używaniu wszelkiego typu materiału w tych sztukach - to wynika jednak 
również z pewnych trudności technicznych.( ... ) Wyn ika również z niewiedzy i bezradności, które są także jedną z cech dramaturqii otwartej. 
PUZYNA: Tak. I słusznie, że są, ponieważ także wyrażaj~ coś, w co jest uwikłany współczesny człowiek. Niemożność poradzenia sobie 
równocześnie z wielu różnymi sprawami na świecie. 
RÓŻEWICZ: I dlatego te sk łócenia mogą ze sobą nieść z jednej strony zdynamizowanie wewnętrznej dramaturgii i obrazów - te skłócenia 
- przez kontrasty, przez wyobcowanie, przez zderzenia, ale z drugiej strony niosą nit.bezpieczeństwa zniszczenia struktury dramatu. I z tego 
sobie zdaję sprawę. Następuje np . przerost elementu dziennikarszczyzny i on psuje sztukę. Ale to też wynika jeszcze właśnie z tego 
nieprzerwanego ruchu, który gdzieś się tam zaczął. Ponad teatrem. 
PU~YNA: Grozi mu też niszczenie czegoś innego - mianowicie wewnętrznego dramatyzmu jako narastania napięcia, rozwoju konfliktów 
w czasie . Bo to jest istotna dynJmika dramatu . Samo zderzenie obrazów często bywa - statyczne. Obrazy się zmieniają, ale nic się nie 
dz!eje, stoimy w miejscu . W poemacie to nie szkodzi, w teatrze - to groźne. 
ROZEWICZ : I często to s i ę rozsypuje w taką kupę właśnie . Jest to niebezpieczeństwo, na pewno. I tu najważniejsze jest, że ja muszę 
wiedzieć, powinienem wiedzieć, w którym miejscu te elementy przyciąć, przyhamować i zniszczyć, żeby się łączyły, żeby mi nie pożarły 
siebie. A ja w wielu wypadkach nie mam „techniki" - zresztą nie chcę jej mieć. Zastrzegam, że nie chcę . Być może to niedobrze. 
PUZYNA: To podstawowa sprawa dla dramaturgii otwartej. Wiedzieć, gdzie powinno nastąpić to cięcie, które wywoła krwotok, a nie 
rozsypie konstrukcji. 
RÓŻEWICZ: I żeby mi potem nie mówili - no to, bracie, dołącz teraz z powrotem to, coś uciął, bo tu nie ma końca. 

(w:) Dialog, 1969 nr 7 
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„Kartoteka" Różewicza jest to monolog udramatyzowany. 
Jest to monolog, którego podmiot ma tylko jedno zadanie: powiedzieć o sobie wszystko do końca. 
Stwierdza po pierwsze, że jest niczym. Mimo pozorów. Wprawdzie ma wysokie stanowisko, gdzieś go oczekują, dokądś go wzywają, 

tytułują go dyrektorem, zapraszają na konferencje, obarczają obowiązkiem wygłoszenia „referatu i koreferatu", on w rzeczywistości jest 
niczym. Niczym, czyli dzieckiem, to znaczy leży w łóżku, bawi się brzydko pod kołdrą. ( ... ) 

Jego (Różewicza - przyp. red.) bohater zostaje sprowadzony do zerowego stanu miadomości (jest dzieckiem) i do „zerowej" sytuacji: 
leży w łóżku, przewraca się z boku na bok, jego łóżko stoi na ulicy, pod latarnią, mijają go przechodnie, nie zauważając. Bohatera 
„Kartoteki" nie ma więc właściwie, jest on jak gdyby tylko własnym złudzeniem. W stan owej redukcji jesteśmy wprowadzeni orl razu, owi) 
„nic" jest punktem wyjścia już gotowym. Zachodzi pytanie, co będziemy dalej robić: czy pogłębiać owo „nic", mnożyć jego znaczenia, 
rozważać jego bezmiar, czy też - na odwrót - zaczniemy z rozrzuconych kawałków z powrotem zlepiać bohatera. ( ... ) ... biografia 
bohatera ma u nas z reguły charakter zbiorowy, należy do „pokolenia" lub „narodu". 

ANDRZEJ KIJOWSKI 
(w:) A. Kijowski, Miniatury krytyczne, 

PIW, Warszawa 1961 
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KAKTOTEKA 345 
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„Bohater" cierpi i przeżywa w dumnym wyizolowaniu, prawie jak w sztuce romantycznej, ale równocześnie nie posiada imienia, 
wieku, zawodu, a raczej dane te zmienillją się co chwila, czyniąc zeń jakby postać syntetyczną, zbiorową, przedstawiciela pokolenia, narodu, 
wieku. Sam tytuł sztuki zresztą sugeruje, że chodzi tu o wielkość statystyczną, jakość buchalteryjną, cały współczesny świat indywidual
nych cierpień, przeżyć i buntów mieści się w jednolitych regałach, kartotekach, rel~strach urzędniczych. 

HENRYK VOGLER 
(w:) H. Vogler, Tadeusz Różewicz, 

PIW, Warszawa 1972 
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Rói.ewicz szuka twarzy współczesności; pokazuje dwa jej, jak gdyby nie wiedzące o sobie wzajemnie, oblicza: jedno mordercze 

i samo bójcze, drugie bezmyślnie pochłonięte mrówczą stabilizacją, oba równie szalone, tępe i zbrodnicze. Współczesność jest u Różewicza 
rozdarta między wielką apokalipsę wojny a małość prywatnego dorabiania się, sfetyszyzowania przedm iotami, potokam i lodówek, skarpe· 
tek, krawatów, foteli, samochodów, które zalewają świat. ( ... ) 

Czym jest tradycja u Różewicza - trudno odpowiedzieć. Czy jest w ogóle? Różewicz nie parodiuje wieszczów, rzadko właściwie 

używa cytatów, jego aluzje są mało czytelne, jak gdyby tylko na poły świadome. Kiedy chór w „Kartotece" zaczyna deklamować: 
„Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał Hydrze ... " nad śpiącym bohaterem, kobieta, czuwająca nad jego spokojem, ucisza ów chór jak 
niegrzeczne dziecko. I chór posłusznie kończy recytować fragment „Ody do młodości" - szeptem. Wielka tradycja jeszcze się tu obija, ale 
nie spędza snu z powiek współczesności. ( ... ) 

Tradycja romantyczna chyba jest w dramatach Różewicza ową umarłą duszą, wiarą, której brak współczesności. Została po niej 
wielka pustka. Przepaść, której n ie mogą zapełnić przedmioty. Świat Różewicza zamieniał się bowiem na pewien czas w jakiś gigantyczny 
magazyn przedmiotów, towarów: góry skarpetek, lodówek, żyletek. W wielkie okno wystawowe. ( ... ) 

VE:ttTE --
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Tradycja romantyczna w dramatach Różewicza zjawia się także inaczej - nie tylko jak towar i jak pretensjonalny łachman okrywają· 
cy śmietnik współczesności, lecz jak we śnie ktoś dawno umarły. Jak zmienione, mgliste widmo, w którym z męczącym trudem rozpoznaje
my na wpół zapomniane, bliskie kiedyś rysy. Możemy je odnaleźć w niewyraźnych zarysach na poły czytelnych motywów i sytuacji, przez 
które niepokojące złoża romantyczne jak gdyby usiłują wydostać się na powierzchnię. Docierają jednak do niej w postaci zniekształconej 
i widmowej. jak senne koszmary, jak sygnały, których znaczenia zapomniano, jak zapis nieznanego języka. Rozpoznajemy w nich coś 
znajomego - ale to już nic nie znaczy.( ... ) 

Różewicz chce mieć w swoich sztukach czas prawdziwy, nie sceniczny, i nie chce budować sztucznej jakiejś akcji, bo wiadomo, że 
w życiu takich „akcji" nie ma, chce na jej miejsce dać „akcję wewnętrzną", w której ważne byłoby to, co ważne jest w życiu, co jest 
prawdą życia, nie sztuczną prawdą sztuki. To znaczy chce sztuki nie sztucznej - zbyt prosto czasem. Chce życia na scenie jakby bez 
artystycznej selekcji, a więc nie dekoracji realistycznych czy umownych, lecz np. kupy dzieci bawiących się w piasku, ulicy, przechodniów. 
Mnoży milczenia, sceny żenujące, nic nie znaczące, różne szczegóły ( ... ). A wreszcie nie chce w swym teatrze bohatera, który coś działa, 
zważywszy na to, iż większość ludzi raczej jest tylko na tym świecie, niż działa. A więc stworzył bohatera, przez którego przepływa 
strumień życia, lecz który tego życia nie tworzy. 

Za późno na romantyczne odpowiedzi - te więc Różewicz odrzuca. Ale romantyczne pytania zostały w jego twórczości. I Różewicz 
szuka współczesnej odpowiedzi na romantyczne „przeklęte pytania": o prawdę, o czyn i słowo, o obowiązki artysty.( ... ) 
, Twórczość Różewicza, to rozrastające się wielopostaciowe jedno dzieło, zaczyna rządzić się jak gdyby „własnymi" prawami. Róże
wicz, którego częstym motywem jest uczeń czarnoksiężnika, nieraz przedstawia samego siebie jako zafascynowanego obserwatora „samo· 
rodnego" procesu twórczego, „kronikarza" krystalizującego się w nim, niesamowicie i cieleśnie rosnącego słowa i pisze: „poezja jest umiera· 
niem - poezja pochłania poetę, żyje życiem „obiektywnym" ". 

"~RTE 
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Teatr, t jego obiektywną samoistnością i wyjściem poza słowo, wydaje się idealnym miejscem pogodzenia sprzeczności i dynamicz

nych rozrostów tej poezji. I tu następuje paradoksalny bunt Różewicza przeciw teatrowi. Paradoksalny, bo Różewicz nie musi już obalać 

konwencjonalnego „miejsca", „czasu", „akcji", „bohatera". A jednak podważa i obala to wszystko. Powtarza więc awangardowy, już 
anachroniczny bunt ,.izmów"? Różewiczowi chodzi chyba o coś innego, o coś więcej. Chce umieścić ludzi na śmietniku, tak jak romantycy 
ich umieszczali w niebie i piekle. Chce czas sceniczny, czas umowny zlikwidować w imię „prawdziwego", jak oni zrywali „trzy jedności". 
Chce zlikwidować umowną prawd ę dialogów i pisze parodie tzw. swobodnej konwersacji, jak francuscy romantycy walczyli z aleksandry
nem, jak Mickiewicz pisał o tragedii, męczeństwie i śledziach. Często wywala drzwi dawno otwarte przez Witkacego, Ionesco, Becketta, 
Brechta, Craiga, nawet romantyków. Ale nie chodzi mu chyba tylko o konwencje teatralne, wbrew temu, co pisze. Tych konwencji dawno 
już nie ma, przynajmniej w teorii. Chodzi mu o przełom. O przełom na miarę romantyczną. Chce jak gdyby jeszcze raz „prawdziwie" 
powtórzyć cały bunt awangardowy nie w imię prawdy etycznej, nie prawdy estetycznej, w imię życia. Tego, nie dającego się określić 
słowem, życia nie-do-określenia. 

Najusilniej szuka tej prawdy w „bohaterze", który jest programowym zaprzeczeniem bohatera romantycznego z patosem jego czynu 
i wielkich słów. I tu też najwięcej odnaj dujemy romantycznych „śladów": bohaterowie Różewicza milczą lub bełkoczą „zwracając" różne 
wielkie słowa, i nie chcą „działać". 

MARTA PIWIŃSKA 
(w:) M. Piwińska, Legenda romantyczna 

i szydercy, PIW, Warszawa 1973 



RÓŻEWICZA 
(!) DROGA NA 

Wiemy, że związki dramaturgii Tadeusza Różewicza z jego liryką są liczne i bezpośrednie. Warto jednak postawić tezę dalej idącą: 

że pracę dla sceny podjął Różewicz wówczas, gdy w liryce stanął przed sprawami, nie dającymi się wyrazi ć i rozwiązać. Dramaturgia jego 
byłaby zatem kontynuacją i zarazem repli ką na własną twórczość liryczną w najbardziej intymnym i najg łębszym znaczeniu, forma 
dramatyczna zaś - ani wprawką warsztatową, ani też radosną eksploracją ziem nieznanych, lecz koniecznością męczącą może dla twórcy. 
który nie chciał zamilknąć. 

Krytyka zaj mująca się l iryką Różewicza zwykła podkreślać jej konsekwentną monotematyczność, dominację jednej obsesji i jednego 
właściwie problemu. Trudno n ie przypuszczać, że zdanie tak powszechne musi być w jakiś sposób słuszne. Skąrt jednak w takim razie 
wrażenie ro z w oj u w tej poezji, rozwoju prowadzącego aż do nowych gatunków li terackich? 

Wydaje się, że monotematyczność Różewicza jest niejako pozorna: dotyczy nie tylko ujmowanych zjawisk, ile sposobu ich 
porządkowania. Na przestrzeni dwud ziestu lat twórczości przez wiersze Różewicza przepływa przecież niemała część współczesności; jest 
to poeta niezwykle wrażliwy na swój czas. Jest w szczególności wręcz nieprawdą potoczna opinia, jakoby Różewicz „tkwił" obsesyjnie 
w latach wojny; gdyby tak było grzebałby i drążył w tamtym okresie, wydobywałby coraz nowe jego aspekty. Tymczasem czas wojny jest 
w twórczości Różewicza czymś niezmiennym, zbitką pojęciowo-wrażeniową, punktem odniesienia, bynajmniej jednak nie przedmiotem 
analizy. 

..., 

,.,,DRCGA Nł\SCENt; 
(2) 

( ... ) jednak konstatujemy stałą obecność okresu wojny w twórczości Różewicza, obecność w innym co prawrla, „porządkuj;icym" 
sensie. Świat przepływający przez Różewiczowe wiersze rozpada się niezmiennie na czas życia i czas śmierci. Dwudzielność ta będzie jednak 
miała w całej twórczości Różewicza kalejdoskopową wielobarwność pmblemową: może okazywać się równoważna historycznemu 
podziałowi epok, konfliktowi pokoleń, biologii narodzin i śmierci, wreszcie - i chyba najczęściej - wewnętrznym, jednostkowym kon
fliktom wzrostu i obumierania, przeszłości i teraźniejszości. Bez względu jednak na to, w jakiej płaszczyźnie kategorie te nadają ruch 
i dramatyzm utworom poety, powodują zawsze dylemat dla twórczości' Różewicza centralny. Niemożliwy jest sens „czasu życia", o ile 
bezsensem jest „czas śmierci", i odwrotnie. Innymi słowy, konieczny okazuje się taki świat wartości, w którym by można jerlnocześnie 
nadać sens najbardziej skrajnym i wrogim sprzecznościom świata realiów. 

Pierwszy utwór sceniczny Różwicza utrzymany jest dość konsekwentnie w dwoistej poetyce snu i komentarza. Można niewątpliwie 
w tej dwoistości dopatrzeć się słabej strony sztuki: komentarz - odpowiadający właściwie (aż do zapożyczeń wprost) liryce Różewicza -
okazuje się w konfrontacji z działaniami planu sennego niespodziewanie publicystyczny. Wydaje się jednak możliwa interpretacja, w której 
taka właśnie degradacja liryki na rzecz publicystycznego natręctwa i chłodu jest w „Kartotece" potrzebna. W ten sposób bowiem widownia 
zostaje ostatecznie zniechęcona do „przejęcia się" scenicznymi działaniami, do przyjmowania na serio rzekomej akcji, rzekomego bohatera 
i rzekomej prawdziwości konkretów. Pamiętamy przecież, że „Kartotekę" poprzedzają didaskalia autorskie, gdzie Różewicz domaga się na 
scenie prawdziwych mebli i zwykłych garniturów, nieprzerywania akcji, nieobecności kurtyny itd. Jednym słowem - pełnego weryzmu 
scenicznego. Chodzi właśnie o owe „prawdziwe atrapy" ze „Spojrzeń": rzeczywiści ludzie, rzeczywiste sprzęty i rzeczywiste słowa, porów
nani przecież do sklepowych imitacji bułek, które okazują się papierem, gdy głodni wyciągają do nich ręce. 



. -- .DROGA NA · SCEN~ 

® 
„Kartoteka" wyszła spod pióra autora, który przestał być „realistą wprost" (. .. ) Twierdząc zatem, że bohater „Kartoteki" jest 

pustym miejscem w chaosie, które może być zajęte przez każdego, nie sugeruję w żadnym razie, że sztuka budzi jakieś poczucie solidarności 
z tym bohaterem, chęć „wżycia się" czy podstawienia . Odwrotnie, budzi - powinna budzić - niechęć, lęk, pragnienie ucieczki: nie 
widzowie „wchodzą" w puste miejsce sceny. ono samo ma się rozrastać, obejmować niechętną widownię , odszukiwać samą siebie w zaję· 
tych krzesłach. 

Oto więc „Kartoteka" z jej tezą. iż „wszystko jest na zewnątrz", z jej bohaterem, który chciał być - tu następuje nie kończące się 
wyliczenie, kim i czym - a teraz nic już nie chce i niczym nie jest . Czy sztuka ta ma jednoznaczne ostrze krytyczne? Chyba nie. Brak tu 
bowiem dostatecznego materiału dla określenia jej treści pozytywnych . Nie wiemy, czy fakt, że „wszystko jest na zewnątrz" mamy sam 
w sobie traktować jako zło, czy też bieda zaczyna się dopiero wówczas, gdy świat zewnętrzny okazuje się źle z0rganizowany, płynny 
i pozbawiony sensu? Czy źródłem zła (obumierania, „czasu śmierci") jest chaos rzeczywistości, czy też rozpad osobowości ludzkich? 
Zapewne (. .. )jedno i drugie, ale w jakim powiązaniu i zależnościach? 

Czy zatem „Kartoteka" jest krytyką społeczną czy też błazeńskim trenem? I - zwłaszcza - czy uprawnia w ogóle do stawiania 
pytań ze sfery etyki? I - wreszcie - jaki właściwie zakres obejmuje kreacja bohatera? Czy naprawdę jego synonimem jest „każdy"? 

!-loro'"f" ~. 

KRZYSZTOF WOLICKI 
(w :) Dialog 1963 nr 9 



U l TO TIKA 
jest to dramat nieustającej, intensywnej pamięci . I jest to groteska martwych lub udających życie rekwizytów - słów, postaci, 

formuł, sloganów, konwencji obyczajowych , moralnych, światopoglądowych, artystycznych, całych wreszcie obszarów kultury anachro
nicznych i niby współczesnych . Przez pokój „Bohatera" przepływa więc nie tylko ul ica, ale i wszystkie skomprymowane motywy. 
wszystkie uporczywe obsesje całej liryki Różewicza: okupacja i .,różowe ideały poćwiartowane", okresy „błędów" i kociokwiku, klaskania 
i zgrzytania, krwawy nonsens naiwnych zasad ubiegłowiecznej edukacji i jazgot krzykliwy ogłupiających zjawisk „kultury masowej". 
i nareszcie to nieodmienne urzeczenie zmysłową, materialną postacią świata - jedynym ponoć oparciem, jedyną obroną przeciw abstrakcji, 
która jest śmiercią. W tym sensie jest to więc także „kartoteka" liryczna Różewicza. Ale ponadto w takim jeszcze znaczeniu, jakie wypada 
już określić jedynie tekstem poety : 

Wasz strach jest wielki 
metafizyczny 
mój mały urzędnik 
z teczką 

z kartoteką 

z ankietą 
kiedy się urodziłem 
z czego się utrzymuję 
czego nie zrobiłem 
w co nie wierzę 

co tutaj robię 
kiedy przestanę udawać 
gdzie się udam 
potem 

„Strach" 

(„.) Konstrukcję dramatyczną „Kartoteki" określa całkowicie strumień świadomości Bohatera . Co w tym jednakże własne, Różewi
czowskie, z jego własnych doświad.:zeń wyprowadzone - to przecież fakt, że ów Bohater będzie po prostu Bohaterem lirycznym 
wszystkich wierszy Różewicza. I tylko na tej zasadzie objawia się tutaj jakaś synteza tej liryki lub próba syntezy, albo raczej próba 
„reprezentacji" sumarycznej: szkic całości w luźnej, otwartej formie . 

Tak bowiem, jak rozbity jest na okruchy świat Różewicza i sam bohater liryczny jego wierszy („ .) tak w naturalnej postaci tego 
„strumienia świadomości" układają się, przepły'wają, spiętrzają właśnie okruchy, wła.śnie strzępki, często okrawki i odpadki, pomieszane 
z kluczowymi obrazami, skojarzeniami, obsesjami w jeden wielki śmietnik pamięci. Czy można z niego skleić jakąś osobowość? Na równych 
prawach egzystują tu zatem wspomnienia z dzieciństwa i przeżycia „wieku klęski", makulatura i mitologia, wiedza szkolna i życiowa, litanie 
wyzwisk i wyświetlone skojarzeniem strzępki słownika (echolalia), które objawiają się nagle jako układy językowe nadrealistyczne. I w tym 
bezładzie jest przecież konstrukcja, jest rytm i płynność o szczególnym tutaj uroku, są pointy czasem zaskakujące, jest także dowcip: 
dowcip znamienny dla Różewicza, nie narzucający się, nie eksplodujący , dowcip zgaszony. i tym cenniejszy, kiedy dochodzi jednak do głosu . 

Bohater liryczny spełnia więc na ogół bez zarzutu funkcję medium wyzwalającego ciąg obrazów. („ .) . „ jest więc czasem także 
pułapką dla autora „Kartoteki". Przez niego powstała ta sztuka, dzięki niemu narodził się Różewicz - dramaturg. 

JÓZEF KELERA 
(w :) J. Kelera, Kpiarze i moraliści 
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