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JAK DOBRZ IE 

Jak dobrze Mogę zbierać 

jagody w lesie 

myślałem 

nie ma lasu i jagód. 

Jak dobrze Mogę leżeć 

w cieniu drzewa 

myślałem drzewa 

już nie dają cienia. 

Jak dobrze Jestem z tobą 

tak mi serce bije 

myślałem człowiek 

nie ma serca. 

TADEUSZ lłOżEWICZ 

- urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku w rodzinie urzędniczej. Ze vnględu 

na trudne warunki materialne musiał przerwać naukę w 'szkole średniej. W czasie oku

pacji utrzymywał się z korepetycji i dorywczej pracy jako robotnik i goniec. W roku 

1942 ukończył tajny kurs podchorążych i wstąpił do Armii Krajowej, Po wyzwoleniu 

zdal maturę i zacząl studiować historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra

kowie. W roku 1946 wydaje swoją pierwszą książkę: zbiór utworów satyrycznych W łyż

ce wody, w 1947 zadebiutował tomem poetyckim Niepokój, zwracając już uwagę kry

tyki. W 1949 przeniósł się do Gliwic, a stamtąd do Wroc~awia, gdzie stale mieszka. 

Jest autorem licznych tomów poetyckich: Niepokój (1947), Czerwona rękawiczka (1948), 

Pięć poematów (1950), Czas, który idzie (1951), Wiersze i obrazy (1952), Równina (1954), 

Poemat otwarty (1956), Rozmowa z księciem (1960), Twarz (1964), Twarz trzecia (1968). 

W roku 1971 ukazały się one w zbiorach Poezje wybrane i Poezje zebrane. 

Różewicz wydal też kilka tomów pm zatorskich: satyry, reportaże, opowiadania i szki

ce. Są wśród nich tak znane tytuły, jak Moja córeczka (1966), Smierć w starych deko

racjach (1970) czy Teatr niekonsekwencji (1970). Niemal cały swój dotychczasowy do

robek w tej dziedzinie wydal w tomie Proza (1973). 

Tadeusz Różewicz pisze także scenariusze filmowe i jest autorem szeregu dramatów: 

Będą się bili (1949), Kartoteka (1960), Grupa Laokoona (1961), Swiadkowie albo Nasza 

mała stabilizacja (1962), Smieszny staruszek (1964), Wyszedł z domu (1964), Spaghetti 

i miecz (1964), Stara kobieta wysiaduje (1968), Akt przerywany (1970), Rajski ogródek 

(1970), Pogrzeb po polsku (1972), Na czworakach (1972), Białe małżeństwo (1974) , Odej

ście głodomora (1976), Do piachu (1979), Pułapka (1982). 



Bohater 
- KAROL SUSZKA 

KARTOTEKA 

Bohater tej sztuki nazywa się po prostu - Bohaterem. Nie ma imienia. A właściwie 

ma ich dużo, i wszystkie polskie. Zachowuje się na scenie inaczej niż bohaterowie nam 

znani. Jego aktywność, jego sceniczne działanie zostały ograniczone nieledwie do obser

wacji zdarzeń lub do przedmiotu obserwacji ze strony przewijających się przez scenę 

osób. Jego postawa jest bierna. Leży prawie przez cały czas w łóżku, a łóżko stoi w dziw

nym pokoju, który jest jednocześnie ulicą , albo przez który przebiega ulica. Leży i prze

żywa swoją przeszłość przygnieciony jej ciężarem, zmęczony życiem, zagubiony w natło

ku wspomnień. Szuka swojego miejsca w teraźniejszości i w dość mgliście rysującej się 

dla niego przyszłości. Rozmawia z przygodnymi ludźmi , słucha, myśli. 

Jest to rodzaj monologu Bohatera. Chaotyczna treść tego monologu, obfitującego w 

liczne i skrótowo zarysowane epizody, układa się w swoistą kartotekę , świadomie nie

uporządkowaną, gdzie granica pomiędzy czasem fizycznym i czasem scenicznym zaciera 

się jak we śnie, a miejsce akcji staje się pojęciem bardzo umownym. Zdarzenia nakładają 

się - Bohater jest jednocześnie dzieckiem, młodzieńcem, synem, partyzantem, dyrekto

rem, kochankiem itp. - a są to strzępy wspomnień z dzieciństwa, młodości , dramatycz

ne przeżycia okupacyjne, scenki obyczajowe, migawki z życia kraju, sprawy zawodowe ... 

A więc przejawia się wszystko to, co składa się na bagaż doświadczeń bohatera rozliczają

cego się z przeszłością w poszukiwaniu utraconych wartości. Jest to jakby rozrachunek 

z samym sobą, dokonywany z odcieniem ironii , rachunek drwiący i groteskowy. 

S. Gąssowski: Wsp61cześni dramatopisarze polscy, Warszawa 1979 
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ZESPÓŁ SCENY POLSKIEJ 
(próba Kartoteki) 

JÓZEF KELERA 

OD KARTOTEKI DO PUlAPKI 
(fragmenty) 

Kartotekę napisaną w roku 1959 poprzedza jedenaście tomów wspaniałych wierszy, w których 
fundamenty Różewiczowskiej wizji świata zostały już bardzo mocno i trwale osadzone. 

„ Wszystkie przedmioty i meble są prawdziwe. Ich rozmiary są trochę większe od normalnych". 
Ten słynny passus z didaskaliów Kartoteki posiada walor najkrótszego w literaturze manifestu 
i jest czymś więcej niż tylko zwykłą autorską uwagą. Jest to bowiem typowo Różewiczowska for
muła wielofunkcy jna i wieloznaczna - w istocie poetycka - która może najlepiej integruje i ok
reśla cały ten dramat: „realistyczny i poetycki". 

Realistyczny? Jak najbardziej , chociaż nie w potocznym znaczeniu. Tutaj: mówiący o świecie, ja
ki jest naprawdę, i wychodzący zawsze od konkretu. Poetycki? To !Ilie znaczy, oczywiście, pisany 
wierszem, chociaż trafiają się w nim partie ;wierszowane. „Poetycki", bo taka jest struktura dra
matu i sytuacji dramatycznej , struktura zdarzenia i sekwencji zdarzeń , obrazu i sekwencji obra
zów. A także mowy. 

Inna głośna formula przypisywana dramatowi Różewicza przez Różewicza znana jest pod hasłem 
„teatr wewnętrzny". To znaczy: jest przeciwieństwem dramatu i teatru fabuły, intrygi, perypetii 
tudzież zawiązania , rozwiązania , kulminacji, retardacji, katastrofy et cetera. 

„ Coś " co nazywamy dramatem nie powinno się więc na dobrą sprawę. ani „zaczynać", ani „roz
wijać ", ani „kończyć"; początek tekstu - konkretyzując - nie powinien być prawdziwym „po
czątkiem"; osta tnie słowo tekstu nie powinno być żadnym „zakończeniem". Jako osnowa drama
tyczna musi wystarczyć „trwanie pewnej sytuacji", a sytuacja nie powinna i nie może być „zam
knięta " ! Przeciwnie: z wszystkiego, co powiedziano wyżej , wynika jasno, że sytuacja winna być 
„otwarta". I to wyznacza, na ostatek, treść kolejnej głośnej formuły przypisywanej dziełu Róże
wicza: „dramat otwarty" . 

Kartoteka weszła do kanonu lektur szkolnych jako jeden z modelowych okazów polskiej dra
maturgii współczesnej . Rezonans społeczny tej sztuki okazał się w rezultacie wyjątkowo rozległy jak 
na dzieło zaliczane nadal do „skrajnej awangardy", chociaż zarazem już „klasyczne". A przecież 
Kartoteka jest pierwszą poważną próbą dramatopisarza i początkiem jego długiej drogi. Lecz jed
nocześnie - jako początek - jest także dziełem najintensywniej może osobistym i pozostanie, 
chyba już na zawsze, tym jedynym utworem, w którym „ja liryczne" poety, chociaż gruntownie 
przeobrażone, funkcjonuje przecież widomie w obrębie dramatu. 

Co więcej, to „ja liryczne" dokonuje teraz generalnego obrachunku i Mlansu. Jest to właściwie 
bilans epoki i losu pokolenia - pokolenia autora, a więc tej generacji, której historia przypisała 
rolę najtrudniejszą i najbardziej tragiczną. Rzetelna próba scałkowania ludzkiego świata może być 
dzisiaj tylko zbiorem: zbiorem czegoś, co jawi się nam w rozsypce, w pomieszaniu materii i hie
rarchii ważności i wartości. I to jest sfera współczesnego dramatu. A jednak wybłyskują z tego 
zbioru w sposób niezwykle dramatyczny - jako w art ości - samo życie, natura, konkret bio
logiczny, a także konkret międzyludzkich stosunków i gorące, choć niespełnione pragnienie poro
zumienia z ludźmi. 

(Dialog, kwiecień 1985) 



BOHDAN CYBULSKI 

- jest absolwentem warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Wydzia

łu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Reżyserii Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej także w stolicy. W chwili uzyskania dyplomu miał na swoim 

koncie już dziesięć realizacji, rozpoczął bowiem reżyserowanie w drugim semestrze stu

diów. Pracował w teatrach całej Polski: Szczecinie, Lublinie, Tarnowie, Warszawie, Go
rzowie Wielkopolskim, Opolu . Tu był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. 

Jana Kochanowskiego w latach 1979-82. W roku 1982 przeniósł się do Warszawy, gdzie 

objął dyrekcję Teatru Nowego, którym kieruje do dziś . 

W tej chwili nasz gość ma w swoim dorobku około 45 premier, w tym także prapre

miery. Jest to repertuar tak różnorodny i tak znakomity, że wprawia w zakłopotanie kry

tyków i publicystów. Bylem w tej szcześliwej sytuacji - mówi dyrektor Cybulski - że 

sam wybieralem sobie sztuki do realizacji. Byly to m. in.: Król Edyp Sofoklesa, Don 

Juan Moliera, Nie-Boska komedia Krasi1iskiego (nagrodzona na VIII Opolskich Kon

frontacjach Teatralnych w r. 1982 - przyp. AH), dwukrotnie Kordian Slowackiego (w 

Teatrze Powszechnym i w Teatrze Nowym w Warszawie - spektakl nagrodzony na 

XIII Opolskich Konfrontacjach Teatralnych w r. 1987 - przyp . AH), Opera za t rzy gro

sze Brechta, Perykles Szekspira, Jan Maciej Karol Wścieklica Witkiewicza. 

Robiłem dość sporo sztuk wspólczesnych twórców, a zwlaszcza Różewicza i Mrożka. 

Istotne byly dla mnie zawsze te momenty, kiedy z jakimś autorem stykalem się po raz 

pierwszy - np. dotąd pamiętam pierwsze zetknięcie się z dramaturgią Tadeusza Róże

wicza. 

Premiera Kartoteki jest moją czwartą Różewiczowską premierą. Do tej pory zrealizo

walem Akt przerywany (dwukrotnie) i Odejście gladomora. W najbliższym czasie czeka 

mnie reżyseria prapremiery sztuki Tadeusza Różewicza pod tytulem O wojnę powszech

ną za wolność ludów prosimy Cię, Panie. Będzie to mialo miejsce w T eatrze Nowym w 

Warszawie. 

Tadeusz Różewicz 

MARS 

Pokój 

siedzi w nim rodzina 

złożona 

z pięciu albo sześciu osób 

ktoś czyta książkę 

ktoś przegląda fotografie 

ktoś wspomina wojnę 

ktoś zasypia ktoś wychodzi 

ktoś umiera w ciszy 

ktoś pije wodę 

ktoś lamie chleb 

Janek pisze literę A 

rysuje rycerza z niebieską ostrogą 

ktoś wybiera się na księżyc 

ktoś przyniósł różę ptaka rybę 

pada śnieg 

dzwoni dzwon 

przychodzi Mars 

miecz 

napełnia pokój 

ogniem 



UDAŁO SIĘ 

Janek ma rok 

chodzi na czworakach 

pewnego dnia 

patrzę 

a on 

stoi na dwóch nóżkach 

„N o - myślę z ulgą -

zn~w się udała ta sztuczka 

naszej starej ludzkości" 
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