
,, KARTOTEKA'' 
Różewicza 

.,Kartoteka" Tadeusza -Różewicza 
wydać się może - gdy się czyta 
tekst - dramatem ,,niescenicznym". 
Tak przecież nie jest. Złamanie po
rządku rozwoju akcji w czasie zna 
teatr od dawna, tak samo zastąpie
nie akcji ciąglej przez luźną serię 
!cen (Wyspiański!) - po doświad
czeniach takiego typu, jakie upra-

. wiał chociażby Ionesco, wiemy też 
doskonale o "teatralno·ści" bohatera 
spacerującego po swym życiu wstecz 
1 w przód. Dramatyzm i konflikt był 
l jest fundamentem literatury tea
tralnej, ale nie musi to być konflikt 
osób, dramatyzm sytuacji konkret
nych - może to być zderzenie na
dziei z bezsensem jak u Becketta, 
swoisty a.nt.ykonflikt, gdzie drama
tem jest brak dramatu, pustka. 
"Kartoteka" Różewicza, acz odb iega 

) od klasycznego porządku dramatycz
nego, ma walory fieeniczne niepo
~lednie. 

Pierwsze wystawienie "Kartote
ki" na małej scenie Teatru Drama
tycznego w Warszawie jest argu
mentem niezbitym. Jak by wysoko 
n ie oceniać reżyserii Wandy Las
kowskiej podkreślając dwiema kre
chami nazwisko Jana Kosińskiego za 
scenografię, oddając należne aktor
skiej sprawności - jeszcze Różewi
C7.owi lwia część zostanie. Jest w 
tym lirycznym monodramacie, " tej 
psychologicznej powieści z poprze
stawianymi obrazkami ciężki, zmo
rowaty konflikt. Bohater Różewicza 
jest zmęczony. 

Mówi on o pustce w swoim środ
~~ ~ .~mel że mu :ws~vstko j~9._no! 
gł.łbl ' dtfsiaj w ukladance rzeczy i 
myśli ··wczorajszych, programowo 
patrzy w sufit. Ten człowiek n i e 
j e s t pusty w środku, potwornie 
mu ciężko z sobą, nie chce być ta-
ldm, jakim jest. Bohater Różewicza 
naładowany jest wcale nie , zwie-
trzałym ładunkiem buntu przeciw 
bezcelowemu obracaniu się . wo-
kół własnej duszyczki. Pozytyw-
ny nabój ulekowal autor nie 
w sen ty mentalnej (rażąco na tle 
reszty utworu słabej) scenie z mło-
dą Niemką, ani nie we wspom-
nieniach dziecinnej naiwności wobec 
przedmiotów i ludzi. Humanistycz-
ny znak dodatni pomniejszanie tej 
swojej "pustki", agresywny wstręt 
do fikcji życia "urządzooego", do u-
dawania samego siebie przed sobą 
i innymi. "Moje życie jeSit niczym 
- mówi bohater Camusa. - Warte 
są tylko racje mojego życia. .Nie 
jestem psem". Bohater Kafki bije na 
alarm, pyta o to, jak człowiek może 
być w ogóle winny. "Kartotekłl." nie 
jest ani "procesem", ani "stanem ob-
~ę.żenia" ... skromniej tu , mrl cj gene-
ralnie. Bohater Camusa krzyczy "za-
nim usta zamknie knebel strachu". 
W "Kartotece" nie ma krzyku, nie 
ma strachu. Jest wielkie zmęczenie, 
d ygoce w bohat erze nienawiść do 
pustki, do patrzenia w sufit.. Nie 
ma patosu, nie ma cynizmu. 

;,Na Boga, życie jest podle .. , A 
jednak ... A jednak! Człowiek musi 
patrzeć bystro przed siebie, aby sta
tek płynął, zanim pójdzie na dno -
na zawsze". Tego męstwa bohate
rów Conrada człowiek z "Kartote
ki" jeszcze nie ma. Czy jedna:k po
przestanie na -5toickiej rezygnacji, 
gdy któregoś dnia "spojrzy bystro 
przed siebie?". 

przed paktem z diabłem, Bonne 
chance, żeglarzu! 

W roli bohatera widziałem Józefa 
Parę. Leży w łóżku, ma drelichowe 
majtki, nie lezie na Mont-Blan<:~, nie 
mocuje się z narodową przeszłością 
- a przecież to on, znowu roman
tyczny polski samotnik. Nie wymy
ślili go wieszczowie, ani Wyspiań
ski, żył i żyje, kostium tylko inny, 
inne w gębie slOIWa. Józef Para jest 
dobry. Konkretny, dobrze spreparo
wany podmiot tej serdecznej zwady 
z sobą. Sekretarkę w czarny m korll
pleciku gra (ze zmysłowym "rozzie
wem") J. Traczykówna. Helena :Qą-

ł]liBJ 
bro,ws.ka i Bolesław Plotnicki pre
zentują sol id n e cnoty rodzicielskie, 
chór starców (panowie: St. Wyszyl'l
ski, Wi told Skaruch, Jan Galecki) 
rzcźki... i tak wedle spisu obsady da
lej. Nie trzeba wspominać, że Wan
da Luczycka i Feliks Chmurkowski 
byli jak zawsze - bezkonkurencyjni, 
że Janusz Paluszkiewicz tak zagrał 
rolę nauczyciela, jak dobry aktor ją 
grać winien... Dobry spektakl, naj
lepsza scenografia. W ramie dwu 
wielkich, cudnych, skrzeczących szaf 
mamutów, z neonową latarnią, pło
tem, intymnościami domowego wyr
ka, pod patronatem chagallowskiej 
fantastyki i konkretności. Najpięk
niejsze gratulacje! 

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy. 
Tadeusza Różewicza "Kartoteka". Reży
seria Wandy Laskowskiej, scenografia: 
Jan Kosińskl, kosti umy opracowała Zv
f ia P. etrusińska. Praprem ier a w mar-
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