
A PRA ACH SPERYMEN 
Z tea.tN!:ri' Sak z dzieckiem, wszystko 

mo:Gna. Moż,ńa "VYSt-~wia.ć' tragedię 1 
fanę. s~tuk'ę imwe~yjną lub intelek
tualną, prozą, wierszem, z akcją , bt:!z 
a:.::cji, z tezą, bzz t~zy, trady .:y.ną i 
awangardową, realistyczną, grotesko
w~. surrealistyczną... O, właśnie. Na 
cenzurowańyrrr" 'Tade usz -. 'Rozewlc"Z~
T ee::tr Drama tyczny w Warsz.1wie. 

Różewicz ma już wyrobioną pozycję 
w ,polskiej poezji W3półczesnej, liczy 
si", jest kimś. W dramaturgii jei!O 
"Kartoteka" jest debiutem. Bardzo 
~pecyficzny to tekst. P oetycki skrót, 
syntez"' !Jrz ec·i E;-tnoś:i n a:;zych dni, 
migawki podpatrzone z życia bohatera 
jednego czy si.u j ednocześnie? Bo on 
.;es t i Wla<lki.em, i Kaz ' l~ :em, i Dz·idkiem, 
~hłopcem kilk;.rnastoletnim i dojrza

. łym mężczyzną, posiada różne zawody, 
różne osobcwości. Ktoś bliżej nieokreś-
1ony, celow -J, przygli.~d q się jak~y ~ 
zewnątrz swojemu życiu. Sceny nastę
pu " ą po sobie na zasadzie niby przy
padkowych skojarzeń. Ot, rozsypała 
się czyjaś biograficzna kartoteka i o
glądamy z niej poszczególne epizody. 
Boha ter nie angażuje się w jak i eś dzia
łanie, nie wpływa na akcję (jeśli w 
ogóle można mówić o nie j w tym ty-

- glu ~szarpanych fragmentów ). T<r "' 
"akcja;, ""psa-c za bołta tera, krąży wokół 
Aięgo tw..pr~m~-res-złości i te
raźniej szośc i , nie kończy s ię n igdy. 

Takie tascwanie kaP~ , kompozycja 
szklcownika jest jak by przeniesi~
niem metody poetyckiej syntezy i p'ł
raboli na scenę. Najkrócej, najmniej 
sl.Ow u7.vć, a p::;w ioed z ieć dużo. Bardzo 
dużo Wystarczy jeden gest, r ys, sct->
na , słowo - i dalej , i dalej. Nie roz
wiązywanie, a- sygnał pr oblemów. Od
biór nie jest łatwy, gdyż brak tu fa
bularn€go mięs a, br ak ciągł ości. Widz 
ma przed sobą intelektualną krzyżów
kę, którą cierpliwie składa przez cały 
spektakl, waży i ocenia poszczególne 
wątki, f,ragmenty, kwestie, aż wreszc ~e 
wychodzi mu całość. A całość ta -
m imo niet:wykłych jak na tradycje 
dramatu dróg dojścia - jest bardzo 
swojska, bardzo polska. Generalny 
rozrachunek dojrzałego pokolenia. Nie ... 
zaspokojone marzenia dzieciństwa, 
śmieszność przebrzmiałych tradycyj
nych . form, zużyte basła, kompleksy, 
n iesm 2k m in io nych d ni, z.ni ec!'lę.cenie, 
bezmyślność.~ N-ie m a właściwie n ic, do 
czego warto by wrócić w·spomnłeniem 
na dłużej. Do mieszczań -: kich tradycj1? 
Erotycznych awanturek? Epoki pO'lo
wania na człowieka i ściany śmierci? 
Wielkiego kla<k an ia ? R€j:?Str tego, co 
boli, męczy, napawa obrzydzeniem. Nie 
młodzieńczy, chwilowy spleen, ale tra
giczna pustka lat dojrzałych. Wiek 
klęski. 

Różewicz pisze św ietnym stylem. 
Jest tam wiele drwiny, irooii, sarkaz-· 
mu; w ulgaryzmy obok naiwne~o p3to
su i sentymentalizmu. Bohater i zda
rzenia są celowo uogólnione, metafo
ryczne. Teatralnie jednak nie powinno 
się to rozpłynąć. Autor w tekście po
bocznym podkreśla wyraźnie realia 
sceniczne - prawdziwość sprzętów, 
wody, miednicy, w której wujeK 
"prawdziwy" myje nogi itp. Przy tym 
uogólnienie i konkretyzacja, poe:~;ja i 
codzienność, nieokreślone "gdzieś" -
znajome "tutaj". 

Wyst&wienie "Kartoteki" w Teatrze 
Dramatycznym uwypukliło tę cech~ 

sztuki. Jan Kosińskf dobrze rozwiązał 
łamigłówkę scenograficzną. To jest 
równocześnie dom, ulica, świat. Prze
strzeń , na której pr zecina się kilka 
płaszczyzn czasowych i zdarzeniowych. 
Pushci przesuwaj ::;ce si :;: wck :'l ł bo
.hat_e~~ m_~i.ą .,J.tS\WP._k -~y!azisty, cha
r alder ys tyczny, c za~am1 nawet łekk· 
przesadzony w sw~j typowości. Odb:e
ga od tego sylwetka bohatera, słus.l
nie zbudowana na :.nnych założeniach. 
Bo trzeba tu być i s ':lbą i obserwatorem 
własnego ja. Myślę , że Józef Para po
dołał ternu zadaniu zupełnie nieźle, t.

k :J.Zał różnorodność swego oblicza - i 
·gr·ot.eskoweg-o i trag i c :~n€go. Sztuka ta 
b;ozie m:ala zap2w ~-e i p rzeciwn ików i 
entuzjastów. Jest dyskusyjna, jest in
na. Warto wię: z~poznać się z tym cie
k ~wym przykładem poszuk iwania no
wego wyrazu artystycznego jakim je.5t 
p0ez~ a -:- teatr. 

ZOFIA JASISSKA 

P.S. 
"Ftaki". Znak ~n:Jta zabawa w tymż~ 

Teatrze Dramatycznym. Nie zrażajmy 

się chłodem recenzji dzienników war
szaw~k ich, nie każdy ma jednakowe 
poczucie humoru. A spektakl jest na
prawdę miły, wesoły, kolor owy. Tro-· 
chę dobrej zabawy dla odprężenia l 
przeciwwagi nie zaszkodzi. Nie jesteś
my tylko ponurakami. Nie zobaczycie 
tam. "oczywiście Arystofanesa. To będą 
parodie i dowcipy Jaredciego; . pjosen- ~ 
k \ 0 3,iec..'ldej, zabawne układy tane ::zne 
Grucy, barwne kostiumy Jędrzejew• 
sldej i Wtulicha. Całość wyreżyserowa
~a pod "n.~'rodo\vą op.el'e<t1kę" - farsę. 
przez K. Swinar~kiego, w doskonałym 
wykonaniu aktorskim członków zespo• 
łu , szczególnie zaś Golasa, Pokor;f, 
Leśniaka. Nie trzeba do tego oczywiś· 
cle przymierzać miar głębinowych . Ba-; 
wią s ię d8brze wyk :mawcy n a scenie 
i pu'Jliczność na widowni. To wszyst• 
ko. Ale śmiechu nigdy n ie za dużo. 

z. J. 
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