
KLASYCZNA"'AWANGARDA I AWANGARDOWA KLASYKA 

,, Kartoteka"?-a,ktua I no·sci 
· Na scenie częstochowskiej kami śamoc_hodów albo bawią kreacjami'_aktorów - _ręalisty-

wystawiona została w minioną się na balach masko-wych, a ja czn-ymi na przekór fym dialo
sobotę „Kartoteka" Ta(łeusia ciągle jeszc-ze składam ręce i gom, które zakrojo_ąe_ są grote
Różewicza. R.eżyser9wała ją tamto klaskanie klaszcze we skowo czy wrę.cz absurdalnie. 
Wanda Laskowska - twórca mnie ... " Czy niczego nam to _ Tak - więc „Kartoteka" w wi
ogromnie doświad~ony - ICtóra ni_e przypomina'? - :Proble!!l dzeniu reżyserskim Wandy La
pracowała dla najwięk~zych~i)ol- ~l) czestnictwa dzielący ludzi na skow_skiej jest „klasyczną 
skich teatrów. Za:sJugą_jej jest, lepszy~!J. i gorszych, kiedy ci awangardą" . Awangardowość 
oprócz włączenia „Ką.rtotek,_f' w _-· lepsi zac,zynają . ~. Jdaskać. dram~u bowiep1 dziwńie~ sp0-
obieg "polskiej -kultury<teatral- -'ów_ fym ~ samym-, przebogatym _wszedniała nańr widżom, 11::; in
nej, że była autorem prapremie- dialogu Bohatera~ z Wujem, ~za- sceniZ?tor nie ~próbuje '~i:obJł -z 
ry _dramatu w Tęat~e D~amaty- moment pojawia- się znów prob-~ niej a_wang_ardy przeciw.drama~ 
cznym. Ona też przyS}\'.Oiła liczne Iem, jak z cf)i ęrwszej strony· turgowL- prz~ciwnie, - podcho~ 
dzieła awangardowe; choćby wczorajszej gazety. Oto Bohater dzi do-tesktu rpieczołowitością 
Witkacego czy Ionesco. - dowiadujemy się _ był w Pary-_ na jaką zasługuje klasyka. 

Przyczyny wyboru tego_ -właś-- żu. Kupił sobie"- p,ąpierosy, za- Poakreślić należy dobre po-
~nie tekstu Różewicza -na ten,se- pałki, pineski; szpilki, igły; Jego prowadzenie 21 aktorów. Mi
zon .... w Teatrze im. ~A. Mickiewi- - w:i:,,ażenia z miasta malarzy; li.te- mo stwierdzonego ~- przez 
cza możemy się jedynie domy- ratów, zabytków, sprowadzają -~~ Wandę J,asł{bw~_ką-"'-w_- Jna~zej 

- §lać:-"R-ys~.da-Krz_yszychy, który s ię do obserwar4i . có_-~i~1~rqą 1-"<„ !"i>zm'.oWle - zfQżnlęo_wanęgg:q:>~ 
jakó dyrekfor arty~tyczny dok<>- - ~PiJłi':Cłfw~łę~poj)HeJ mowt: „. ~ ." złomu zesp ófo,-w przeastawf~ 
nał takit~go w)rboru, ' już/ w ·-apetyt-roś-nie, jak otwoFZę= usta niu sprawdzają się wszyscy 
placówce nie ma. O wyborze za- . to- 'Qym łykał całe miąsta i ludzi, grający. N_a~ planie pierwszym_ 
dęcydować mogło kilka ele- i budynki, i obr:~zy, i biusty:, te- _ sytuuje .,_,się ·o~zyw_iścje ,}fare-k 
mentów. Oto od powstania „Kar- lewizory, motocy, gwiazdy; oda- Slosarski,- któcy też -dyspoh-o
toteki" - Jednego z nąjznakomit- liski, s-karpetki,-"'zegarki, -tyttił;v", -wał najciek~wszym;~ zróżnico
szych dzieł polskiej dramaturgii medale,- gruszki~ pigu_łki,- gaze- wanym : materiałem dramaty
współczesnej - minęło w -tym ro- ty, banany, arcydzieła„ ." 35 lat "' cznym. Podobały mi się 
ku 35 lat. Rok przyszły zamknie temu dramat Ró'zewicza rozpię- również kr eacje Tadeusza Mo-
35-letni okres scenicznego życia - ty był między "'. „apetytem - na rawskiego - Ojca i Zbigniewa 
tego dramatu - będącego z kolei śmierć" Pokolenia _Kolumbów, Bebaka - Wuja. 
takżę ~iadectwem polskiego a „naszą małą - stabilizacją". W obrazie „awa~ga_rdowej 
zarażenia · wojną. ;-: Ważne w Ponad ćwierć wieku później - klasyki" nie do -końca mfości się 
Częstochowie jest też_zaznacrenie :P,o kolejnym zakręde dziej o- scenografia M. Tomasika. Aktu
pomijanego często -szczegółu bio- -wym - znów jesteśmy narodowo alność tekstu - sygnalizowana na 
grafii poety, dramaturga i proza- rozdarci między - „dawnymi bo- scenie drobnyitt1 -rekwizytami -
ika - w naszym mieście spędził .hatery" -a „rozpasanym kon- sprzeciwia się meblom z lat 50., 
ostatnie miesiące okupacji. Tu w sumpcjortizmem". Na tę sytu- 60., st~nowiącym"-tło ·dramatu. 
1945 r. zdał maturę, drukował ację dosk0nale nakładąsię sce- Współczesne=- meble: kredens, 
pierwsze utwory w „Głosie Naro- na -z Dziewczyną · - Niemką. łóżko, zapisane w didaskaliach_-
du", wreszcie tu-powstały pier- „Chcę tylko jedno powiedzieć: sądzę - nie Q.ziałałyby wcale 
wsze, satyryczne wiersre _ poety, nie czuję do pani nienawiści i przeciw -sensowi p~eilsfawie
wydane w 1946 roku w zbiorze „W życzę szczęścia.~Życzę, aby pani nia. Tadeusz Różewicz przeciw
łyżce wody". U ciekający od tak się uśmlechała i była -. stawiał się też nieustannie 
częstochowskich wspomnień szczęśliwa. [. .. ] .„ja, ' dawny par- scenografj_ćznemu przeładowa-

- Różewicz w „Kartotece" dał im tyzant ·zyczę pani sźczęścia. niu „Kartoteki", stawiając za 
świadectwo wkładając w usta -Życzę szczęścia waszej młodzie- wzór teatry studenckie ź ich 
Wujka słowa: „Byłem z piel- ży, tak jak naszej". Słowa z 1960 ubogimi - środkami. Śmietnik 
grzyinką w klasztorze ... Zajrza- r. padają w chwili, gdy - przy- dziejowy zbudowany przez sc_e
łem po drodze do ciebie ... ". Mo- wódca Niemiec przeprasza nografa wtle akcji, jestplastycz
że więc to sceniczne „wszędzie i naród polski~ gdy na Wester- nie piękny, ideowo czytelny, ale 
nigdzie", to Częstochowa właś, platte powstaje rozbrat między wydaje się swoim ogromem 
nielub też Częstochowa? dawnymi żołnierzami - czy po- przytłaczać scenę i istnieć zbyt 

Tekst powstawał tuż po roku dać :r:ękę niędawnym wrogom„. łopatologicznie. - "' 
1956 - p·ierwszym zakręcie po- Dziwnie ·współczesny~'\vyraż ~ . „Kartoteka" nagrndzona zo
litycznych dziejów kraju, kie- ·„Kartoteki" nie. wymagał od re- stała przez widzów ·premiery 
ay rodziła się nadzieja na de- żysera o~świeżających , za- gromkimi oklask-amf. Aplauz 
mokrację i kiedy nadzieja ta biegów· inscenizacyjnych. dostała też pani reżyser zapro-
już zaczynała obumierać w Współczesny lfostium będący szona na scenę. -
zderzeniU z rzeczywistością: codziennym uliraniem zapisał Była też owacja z „Kartote-
Jak istotnym dla Bohatera jest przecież Różewicz w didaska- ką" nie związane: _Zbigniew 
pfoblem: ,„tnaskalem. -okrzyki liacht z-ostat on -uwia-rygodnio- Be bak zaprosił między kłania- -
wydawałem." Choć Wuj, dzie- ny przez reżysera drabiazga- jących - się· aktorów Jana_ 
lący - z nirri tę scenę, łagodzi: mi, jak ch0ćby -dzisiejszymi Kempę - niedawnego dyrekto:.. 
„Sumienie ·masz delikatne. Ja -pismami w rę}\ach postaci sce- ra administracyjnego teatru. 
ciebie rozgrzeszam!" - 40-latek nicznych, czyt~niem informa- Przekazał mu uroczyste życze
robiący bilans życiowy ni-e da- cji o cukrown i: z ;~Wyborc~ej". ni-a 100 lat w zdrowiu i konta
je się tak łatwo uwolnić od po-- Konwęncja rzeczywistośCi ~te- kcie z Teatrem. Publiczność 
czucia winy. "Ja wiem, że wie- atru życia " - ~jak nazywał go wraz z zesp·ołem zgotowała .Ja
lu klaskafo, ~ale oni już z-apo- dramaturg - p~odkreślona jest npwi Kempie owację na stoją
mnieli. Teraz zajmują się mar- r.ealistyc-znymT w większości co. ~ - Tadeusz PIERSIAK 


