
W · Teatr. IJrama.tyezilym ~.zevnkiego~ Spory jest . ten asot"~ : 
Warnawy zobe.czyli~my na ·ma~ tyment wz-orów, zaś myślom pa~! 
łej scenie "Kart9tekę", sztukę tremuje Freud i jego psythologi~ ! 
nowego dramaturga, jakim stał zowaoie. Słuszmie i pięknie pod~ ·1··. 
się znany poeta Tadeua Rół.e· kreślił scenograf aurę dzieła 
wicz. . wmontowując w tło Zll'lalZ'lY obraz • 

Recenzent j~t w rozterce .. Oto Chagalle'a. 
Po Broszkiewiczu i Mrożku znów ·Przenigdy nie· chciałbym przez~ 
. ktoś z owego już średniego poko~ to deprecjonować autora i jego i: 
lenia pisarzy, które · j~t... naj~ szans na dalszą twórczość , : 
młodszym pokoleniem d.ramatur- c.hciałbym tylko zwrócić uwagę, ! 
góV.•, szturmuje scenę nie .od . s~r~ ~ jest to na raaie zlepek, a nie! 
ny łatwego schlebiatnia · gustom stop, mieszanina, a nie roztwór, f, 
publiczki, lecz od trudniejszej zapowiedź, a nie osiągnięcie. Ró~ i: 
grani, że utyjemy taterniczego żewicz postarał się o podsumo-i 
nkreślen i a . O~ mamy teatr . poe- wanie osiągnięć współczesnego:, 
tycki, · trochę w duchu framcus- teatru, nowego jednak akcentu, i 
k1ch ,,nadrealistów" - celowo na razie przync.jmniej, nie do- 51 
użyłem cudzysłowu - z góry dał. Możma · nawet domyślić się ! 
bkazany na uaśniejsz.e grono w1- dlaczego. Wyraził w swojej sztu- :' 
ozów, ale starający się dać po- ce człowieka, dał jego portret! 
budkę twórczą scenie. Należało- psychologicmy, nie poruszył jed- 5 
by tylko przyklasnąć teatrowi, ża nak · żadnej sprawy. Tymczasem • 
daje możność zmierzenia się z teatr tak jak przewód sądowy i 
prawami sceny pisarzowi, kł:órY wtedy żyje, kiedy wyraża jakąś : 
chciałby mieć coś do powieaze· rsprawę. Teatr zajmujący się tyl-: 
~ia. Należałoby także jak naj- ko psychologią sprowadza się d~ E 
bardziej ośmielić poetę i .zaeryę:· dokumenU:cji obyczajowej, nie·: 
cić d~ dalszych prób. A przec.1ez zależnie od tego, jakimi środka- : 
byłoby to banalne 8kwitowanie i mi jest przedstawione to życie, 
na pewno autorowi najmr1iej za- które obrazuje. 
ieży na "ciepłej" recenzji. Aktorzy Teatru Dramatycznego 

Le.piej zdef.i.niować ~zego sztuce b~ ... twobodnie czuli się w ro-
ięszc~~bra~""" ~~~~ "~art-o,: lacH ~ll.~ych lekką... kreską , 
teki' ' Różewicza zapow1edz, · ale zostawiających . duio pola do 
Jes~q:e nie osiągruęcie! Tym twórczej wclatywy dla. wyk~ 
czymś jest zbyt a;kwaphwe .- r.awcy. . 
zwłaszcza jak na dwuaktówkę, w roli Bohatera widziałem 
nie trwającą nawet dwu godzin, Ludwika Paka, który był bardzl) 
mimo rozepchania tekstu przez wiarygodny i naturalny w tych 
wstawki ze zna.nych wierszy transformacjach. którym miał: 
autora, czerpanie . z zasobu kon~ ulegać. 1.'raczykówna jako Sekr~
cepcji i myśli znanych nam ~ tarka grała wyraziście swoJą 
pokrewnych autorów,- od Kafkt, rolę jakby na jednej nucie. Na
Gombrowlcza i Brechta przez tomiast Wlnnlcka jako NiemKa 

1· 1cu1esco i' Becketta aż do Bial~ modulowała odcienie nastroju. 
1 • · Swietnie wycyzelowała swą ro-
.... na .. aauaaan•••••••• .............. ••••••••••·l~' "Tłustej kobiety" . _Luczycka, 

ll.nś Plotnickł jako OJciec ureal
nił z pozoru tylko absurdalną • 
postać. O Jaworskim, Wujaszku! 
moczącym nogi mo:żnia ~ów1ć 5 
tylko w superlatywach, me za-: 

:wiedli także Paluszklewlcz, jako 5 
i Nauczyciel i Skulski ja~o "Pa'1! 
:z przedziałkiem ''. Natom1ast Wy·: 
l szyński, Skaruch l Gałeckl jako! 
l chór. s~rców nie pozbyli się sztu- i 
~ C.ztnOSCl. • 

l
. waP'Plr'także zastanowić się, czy.l 
t·~.ży:-.~rska rozbudowa sztuki do
konana przez Wand~ Laskow~ką. 
~równo w sensie ruchu scemcz-

1 nego, jak wstawek tekstowy~h 
: wyszła na dobre tej bardzo kroti tdej, z~\ęzlej i statycznej ,,Kar-

Słowem czy nie było na scenie ltotece''U 

za dużo szastalnia się, rozprasza
i jącego · s~oienier. kt-6.-re. ., pg_z~oli~ 

loby lepie] smakować tak godn:v 
uwagi, mimo z&łoszooych za
strzeżeń, tekst? 

JERZY ZAG0RSKI 


