
Obrazki 
obgCzajome 

nego kroku w.ten Jeit r6wnłe a.po· 
dyktyczne, Jak w 1woim cza1.1ie 
windowanie „K.artotek>i„ nie wia· 
do.m~ jak wysoko. · 

Istotnie „Kartoteka", w któ .~ eJ 
iyserii IC'ł• ;tu t or mówił głÓ 'i\ Uie O SWOiln pO· 
nograrn A. SADOWSKIE.G·O. koleniu, była p rzybraną w kształt 

l'ym razem nie pcutąp'iono Jak i;c~niczny bole5•~ liryc..:ną 1Vypo· 
vlłJZY:,-~P~»J..:.,,,!!tili•_ iff'~·-~ a}.a.':'.. _ -l!~..w. ,...Kto Z~~ _p4;1e z !~ó.żewi~Za, 

tora - „Kartotece'~ f Y . -~,.,. '!° JAifHf 1-t"DplllU była SCeDJt:t. · 
krótki na nash p:rzy:iwyezajen.ia nym roz-wlnh:cjem Jego znanych 
teatralne t.ekst rozepchano W!itibvką· motywów, z tym. · że w niejednym 
mi z Jec-o· wierny. Wylnaru> . lepuą • wierszy 01111,gał więlf.uą · konde11· 
tlrogę. Skoro tekstu nie wystarei:a. aację ładunku . ctramatycznego. 
na :i esy l godatny ...... ' dan0 po Ale przeciet -it Różewicz ma takie 
pro.stu krótkie, · półtoragod2inn~ wiersze IieJne - - drwlącit, kpiar· 1, pn:el!.titawienie, tak jak to nledaw· ~kie. Z tero zasobu móJł stworzył ' 
no uc7.yniono w ln,nym t.c,atrze war· 1woją, jak po'\Yiedzialem komedJ· j· 
uawskim z iDlll\ sztuką ·polskiego kę, która Jest i:1ymś n.ie tyle słllh· 
autora. Mam oc~ywiście na , myill nym <>d „Kartoteki", eo p') prostu 
„Lai, znaczy jaśmin" zawieyskieg~ różnym , I!' , 

w Kameralnym. 7;daje się, że ""'Za Inna sprawa, czy tym samym pn· 
każdym razem widzowie bynaJ• wstało widowi5ko teatralne o zde· 
mniej nie protestO"t\'ali przteiw ta· cydowanej kompozycji'.' R a czej nie . 
kiemu ogranirzeniu im ·. uczty. Otrzym;iliśmy fugę. obrazów i po-
D!ug-otrwałość przeżycia niekoniec~· wiedzeń, które mają w 1wllie coś 
nie stanowi o jego sile. ze 7lepku ikecJ:ów, natomiast w~-

„Grupa Laokoona" jest 1\' łaściwJe r.eł dramatyczny jest do §ć luźny. 
komr:dyjk" <tbycujową s "'' tycia Nie jest to ani , tradycyjny teatr w 
wspólc:tesn:vcil hununistów, nahp !: stylu „ od Zapolskiej .,, d.o Kt'houta, 
kowana dowcipami - w s tylu gtu- ani przekorny · teatr w 1tylu od 
dencko·sr.tubackim , lj:tónrm niekie· Witkaceg-o do Ionesco, lecz po 
dy nie gar~ził Galc:-:yiUki, a.. rQ:&· prostu bukiecik drwin ::r. 'g;upstw, 
wija zawzięcie Mrożek. -T"kie u· Jakich pełno ·w życiu. 
neregowan ie utworu .może ,zmnie~· Perypetie głównego bohate r a, 
ny rozczarowania niektórych, O· czyli to, jak mąże powinąć. się no· 
czekująeych od Kóżewicu po „Kar· ca człowiekowi z natury bardzo 
totece" utwo_ru - rt~b~ze~o . . 1 ~1d: pokor.nemu, a ściśle.I jak może m-u 
panowie! C:1y. poeta ·mui'i obowiąz· 1.ię wydać, że powinę~a mu s i~ 
kowo u kałdym r,azem wypowil\· nOJll., zacierają się wohec szeregu -
dać siebie do dna? Czy nie wo!· anerdot włożonych w ust:i bohate· 
no mu trochę poigrać ;podpatrzó· r61v, które 1Ję · trwalej za]Jamlęta, 
nymi sytuacjami , I • -p6d1łi.Jelfan,,mi niż ich losy.' ·· ~ 
powiedzonkami? Dyskwallfiko·wanie . Aktony wywiJlżywali · się z zadań 
„Grupy Laokoona" Jako artystyeJ:~ ' · na ·ogól nieźle, a niektórzy b:udzo 

dt>brze. BOLESLAW PŁOTNICKI 
Jako Ojciec był" precyzyjny w ry· 

l 
sowaniu za. błąka. nego ~umanist~r. 
KELENA BYSTl~ZANOWSKA jako 
Matka podpatn;yta dobrze cechy 
współcusnej ku.t:ki domowej, która 
operuje !e . wzrlędów towanyskich 
terminami naukowymi. JERZY KA· 
RKSZKIEWTCZ irał bardzo dobrze 
i prawdziwie Syna, choć reżyser 
zupełnie niepotrzebnJ~. , zmuszał go 
do Kimnastyki na„ d r abinie biblio· 
t.ecn:tej. ALEKMNDER DZWON· 
KOWSKI był kapitalnym Dziad· 
klem, a JANUSZ PALUSZKTE· 
WICZ Ordynatorem. Trudno pomi· 
nąć LUCZYCKĄ Jako PnyJaciótkę 
i trudno za,pomnieć PAKA I WY· 
SZY:ffSKIEGO jako Celników. 

Wydaje się Jednak, ie pewn! 
ud,ziwnienia reży&erskle, a także 
sceniłgraficzne, jak kwiatki ro!na· 
ce z ludi:!, niczem owa pelargoni·a 
z ucha „Tatusia" .-Gałc,,;yńskl~go, 
tr~cily •bytnim pomacaniem tek· 
stow·i, który bez tych · protez był· 
by może bardziej Jedno~nacznie 
bezpreten.s jonalny. 

JERZY , ZAGORSKI 


