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:o-~~lj.. '~'.z~~ej "N-ttal~nto- t:~ądą!łoro te bohater, . w którego r~ ' 
wanycli, Jezeh Wl'ęcz - ach!li-;;fe'Zą~1~w-iał~&.....mówl 
bardziej utalen\owany poeta na- _ w zakończeniu Dziennikan, jest be? 
szego powojenne&o · pokolenia radny, nie jeet już winą reżysera. Za 
napisał sztukę teatralną. Sam to- odpowiedziaJny 1est autor. A mo-

. fakt ~&kwalifikowania jej do ie nie tylk<l autor. 
Sali Prób, poświęconej spektak- . Scenocraria Ja.na Koal6akleiO 

1om eksperymentalnym jut ją w pew przez rzucenie akcji na tło wyol· · 
nym sensie określa. ,,Kartoteka" nie brzymionego obrazu Chagalle'a pod
jest w ścisłym tego słowa znaczeniu kreE.liła nierealno6ć sztuki. Jej akcja 
sztuką dramatyczną, mimo że jej ła- rozgrywa si~ aie zawsze na ziemi, 
dunek dramatyczny jest olbrzymi. ale jak obrazy wielkiE'&O fantasty. 
Jest to zbiór następujących jedna pc tawieszona jest pomiędzy chmut- ' 
drugiej scen, w których poety~ka li- nym niebem a nękaną oieuczęśc1a- . 
ryka przepłata się z ostrą satyrą, mi ziemią. 
ukazującą nlekJedy kły brutalności. Rolę tytufowa craJ L•dwłk Pa.k 

Bohater puez cały cza~ a kcji pół- _ Cgra _ją napr~emfao 1 lózef_,m Par.-.J 
leży na żelaznym, przykrytym odra-- z d~zy ~n um1ar~m. tkupiemem l zr?
żającym kocem . łóżku, a przed nim z:umte.mem . . Jego przepoJone poezJą , 
przepływa całe jego życi e. Poszc:ze- skarg1 brznnaly chwilami przejmują- l 
gólne sceny to poszczególne rubryk i co. . _ . . 
Jego życiowej kartoteki. Bohater ma BardzleJ realist~cz_me UJęła swą 
co chwila inne imię: raz jest Włar:l- rol ę Sekr.etar~J Jamna · Traczyków
kiem raz Dz!dkie m, kiedy i.ndzj ej Ka- na. Plotowld 1 Dąb~owska. _byli za
ziem. Jest bowiem każdym przecięt- trosk~ną parą rod.uców, ktorzy po

_nym człow 1ekiem swego pokolenia. kazalJ nam zatrz~mane wskazówki 
Tego trag1cznego pokolenia, którego zegara ~zasu. Stan.Isław Jaworski b~ł 
najpiękniejsz~: lata młodości przypa- ;v~rus_zaJąc~!'l~. WuJe:1l, którego przyJ
dły n::t wojnę, okupację i powstani ~. s~m 1 odeJ.SCtu ~o.~arzyszy ćwlet'"ka
Tego pokolr:nia, którego przedstawi- me ptaszkow (shczny to pomysł), 
ciele niekiedy zagubili nie tylko cel Hel~na .Bystrzanowska ~Olga z pre
życia, ale nawet poeluCie własnego t.ensJa~J z przeszłośc~), Jarosław 
ą:ł()wie_czeństwa. Bohater skarży się Skulsk_I <.ohydny ,,podllzus" Pan z 
Wu.fi,«)Wi; - l<tory przysz~~~octwfe- przed;Ma~beoa..\,.- o;; .Feliks~ Ch_Jtlurkows,_kł 
dzić, że kiedy _ był małym chłopcEm (Gruby pan), Alh.lja_ Wyszyńska (Kei-
umiał się zamieniac.: w konia .,8 te- nerk~), Jasnorz_e'\vsk~ i Porcbska 
raz wujku nie mogę zamieni~ się w (P~m~ w śre?mm wteku), L_ucyna 
człowieka choć jestem dyrektorem Wcnmcka (Niemka), Paluszktewłcz 
instytutu':. (Nauczyc~el), D~iekońskł (Dzienni-

karz) kazdy oddz1elnle l wszyscy ra-
Widz j_est · świadkiem " J?łynących zem uc:zestnicz:vli w tym dziwacz

przed bohaterem ~spomru.en prze~z- nym śnfe 1 ja k w śnie zjawiali się l 
łości i scen tr.raźnte]szoścl, przemu~- z:nikali. Odizjelna pochwala nalety 
szanyc:h j~k w koszma~ze. Niektór~ się · Wandzie Luczycklej za wyrazistą 
sceny satyryczne są św1etne w sweJ sylwetkę Tłustej Kobiety spragnio-
drapieżności, jak straszłlwa scena z nej nliłośct. · 
służalczym Panem z przedziałkiem, Za najmniej udany uwatałabym 
który ,,nie ma zębów, tylko język", Chór Starców. który nie składał się 
czy nacecho~ana ciętym humorem bynajmniej ze Starców, tylko z 
s~ena egzanunu szkolnego, j~k wy- trzech młodych pan0w w karawa
cmki z gazet, po~ady czytelmczkom, niarskich pelerynkach (Wyszyński, 
urywki roLrrów babskich o . mięsie, Skaruch, Galeckl). Zarzut nie tyczy 
ciuchac~ . .. Inne. to ni~ _ -~asnący ani . się wykonawców, ale zamierzenia 
na cbwllę w ~w1adomośc1 owego po- autora. którv nie bardzo wie chwt
kolenia walki okupacyjnej odblask lami. co z tym r.~kwizytem antycz
kr.zywd t~tego cz-1~u: do nich. na· nym robić, gdy~ akcja tłumaczy się 
lezy wspamała scena z młodziUtką sama bez ich udziału. 
Niemką. zakończona brutalnym Sztuka Różewicza test oczywiśc!f! 
wrzaskiem hitlerowskim. utworPm w pewnym sensie elitar-

Tak ukvane . jest _życie Bohatera. nym, nie możf' zainteresować wszyst
W. je.go kartotece ~t;sł wiele rubr~k : kich. Ale to dobrze, te można ją 

~i:~J:~:~:~::~.d-~. s-~-j' ... w.·r. ··J ·bt·-kiJ'·. r·. ~~!~Y~ L obejrze.ć na n_a_sz_- ~_j_sce_nie. 1 
I tu tkwi tragic~Qj~_- -łeł ~-
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U ARTOTEKĘ" jakże ni ełat~ą l 
łl do usta wienia na scenie (wła~ 

nie z powodu braku owego wątku 
dramatycznego, o · którym by ła mowa~ 
ńa _ początku} wyreżyserowała inte
ligentnie Wanda Laskowska. Można 
może mit!ć do niej tylko tal, że nie 
namówiła autora do stuszowania cal· 
kiem tu .zbędnych wulgarnie brutal
nyeh wyrażeń. przewi1ając1ch się w 
wypowłed~iach postaei. \ Fotraftła 
jednak w tym pozornie nieskładnym 
wątku uatall6 jaldł wewnętrzny p~ 


