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[ ... ] Różewicz dokonał bardzo dziwnego zabiegu: 

wszystko wziął i wszystko zamienił na coś 

zupełnie innego; uniwersalizm na partykularz, 

okrucieństwo na sentymentalizm, nowoczesność, 

pół-nowoczesność, ćwierć-nowoczesność, 

nad-nowoczesność na polski tradycyjny dramat. 

Taki bliski, taki czuły, taki znajomy. Bohater leży 

na łóżku, łóżko stoi na środku ulicy. [ ... ] 

Dla mnie ten tragizm bohatera w pozycji leżącej 

jest przede wszystkim bardzo polski. Bohater leży, 

jest zmęczony i pusty. Wszyscy go namawiają, 

żeby coś zrobił. A on nic, leży i martwi się.[ ... ] 

Kartoteka jest napisana, jest naprawdę napisana. 

I dlatego można ją grać. Język Różewicza ma swój 

wewnętrzny dramatyzm, własną strefę 

wrażliwości, własne obsesje. [.„] 

Jan Kott 

Bardzo polska Kartoteka (1960r.) 

[. .. ] Kartotekę uważam nadal za najlepszą polską 

sztukę współczesną. Robiłem ją w telewizji, gdzie 

wspaniale zagrał główną rolę Łomnicki, ale to 

było chyba osiem lat temu ... 

Od tego czasu Kartoteka stała się sztuką 

historyczną. Ale ja uważam, że tę sztukę można 

by pisać dalej. [ ... ] 

Z wywiadu Konrada Swinarskiego (1973) 

BOHATER JEST ZNAKIEM CZASU, 

W JAKIM WYSTĘPUJE 

[ ... ] Pamiętam pierwsze wystawienia Kartoteki 

Tadeusza Różewicza w Teatne Dramatycznym w 

roku pańskim 1960. Dokładnie pamiętam: ten 

niby-pokój, niby-ulicę z plakatami, z.Chagallem, 

obrazami imitującymi Chagalla, gdzieś z góry 

wiszącymi. I pamiętam, że sztuka ta wywołała 

pewien niepokój nawet wśród znawców teatru: 

przez swoją awangardowość, przez swoją 

nowoczesność. Ten bohater, który nie wiadomo 

kim był, miał kilkanaście imion, nic tam się 

właściwie nie działo w sposób ciągły. Pytano, o 

czym to właściwie jest: te monologi 

rozgoryczonego bohatera, te wołania liryczne, 

przypomnienia ... Oczywiście po latach Kartoteka 

należy do klasyki narodowej. Już przywykliśmy 

do takich awangardowych form. I okazuje się, gdy 

slę popatrzy na ten utwór uważnie, że właśnie 

taka forma doskonale jest związana z tym, co 

autor chciał tutaj pokazać: właśnie z tą, jak się w 

tytule mówi, kartoteką osobistą, kartoteką 

personalną, rozsypaną we wspomnieniach, 

pogrążoną w przeszłości. Kartoteką, której karty 

się tak przypadkowo dosyć dobiera, która tak 

jakby wypływa do świadomości. [ ... ] 

Stefan Treugutt 
Fragmenty wypowiedzi przed emisją Kartoteki w teatrze TV 

17c:uruxtl1992. W cyklu "Nll.SZll klasyka N TV z.aprezentcnoalll 

prudstawienie Krrysztofrz ~go z 1979 r. 

Autor zaproponował, aby próby w teatrze odbywały się pod "szyldem" Kartoteka rozrzucona. w czasie prób 

następuje dekompozycja, rozrzucenie "starej" Kartoteki i prób a złożenia jej na nowo, stworzenie nowej 

konstrukcji. Oznacza to nie tylko zmianę kolejności scl~n, ale także usunięcie dużych fragmentów pierwotnego 

e~lU, nl~kl ryLh pu::. <.>d, i. ffiJd fl ir !ul, puj<i \\'h~Ilie Sicr Ilu \>\ )'(h posta Cl, •f' · " . "-'- o ' • b 1,, .J 1 " c„ , , , • „ 

Kartoteka była próbą destrukcji teatru zastanego, teraz następuje destrukcja tamtej konstrukcji. Są to próby ze 

słowem, próby kształtowania form w czasie. Założeniem prób jest sam proces powstawania zdarzenia 

teatralnego. Nie dojdzie jednak do premiery, nie będzie "normalnego przedstawienia" czyli finalnego efektu prób 

teatralnych. 
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U dział biorą: 

ELŻBIETA CZAPLIŃSKA 

MIROSŁAWA LOMBARDO 

EWA SKIBIŃSKA 

JADWIGA SKUPNIK 

WOJCIECH DĄBROWSKI 

MAREK FELIKSIAK 

CEZARY KUSSYK 

TOMASZ LULEK 

HENRYK NIEBUDEK 

IGOR PRZEGRODZKI 

ANDRZEJ WILK 

WOJCIECH ZIEMIAŃSKI 

Producent ALEKSANDER RUDKOWSKI 

Inspicjent BAJKA TWOREK 

Sufler ALINA STRÓŻYK 

Dźwięk TOMASZ ZABORSKI 

Opracowanie muzyczne HUBERT BREGULLA 

Światło TADEUSZ TYBUCHOWSKI 

Rekwizytor JERZY LASKOWSKI 

Kierownictwo techniczne BOLESŁAW BAŃSKI 

Brygadier sceny ZDZISŁAW SZPONARSKI 

Próby rejestruje ekipa TV 


