
ROZMOWA REŻYSEREM ,,,KARTOTEKI" 

Premiera raz jeszcze 
Dzisiaj o godzinie 18.00 Teatr Im. Adama Mickiewicza przed~~tawl 

' widzom nową premierę · „Kartotekę" Ta11eusza Róiewlcza. Z Wilndą 
Laskowską, rezyserem tego spektaklu, po próbie generalnef rozmnwlał 
Tadeusz Pierslak. 

- Widzę, że jest Pani w do- wie mi o tym zdarzeniu, \vyle-
brym nastroju, czyli próba prze- ci. Dyrektor natomiast po:;zedł 
biegła pomyślnie? do ministerstwa i powiedział, 

_ - Nigdy nie j~ste~ do końca _ że~_na:t:y~chmia~t interwenitJ~e ~ 
-rdth:r'WUiun-a z·-KsZ'raittl J..1·zed- · --K\,. . - 'l:1.<....;lJ,„"y P„„e .„„.,,szyn 
stawienia. Wydaje mi się, że się, nakaz cofnęli. Na pre-
częstochowskie, jak na -warun- mi erę przysłali aż ośmiu pracow-
ki tego teatru, powinno wy- ników. Sukces uspokoił ich. A ja 
paść dobrze. dopiero po przedstawieniu. do-

- W 1960 roku „Kartoteka" po wiedziałam się o minionym za-
raz pierwszy zaistniała w historii grożeniu. Dyrektor Meller umiał 
polskiego teatru. Stało · się tak otworzyć ochronny parasol nad 
dzięki Konstantemu Puzynie, swoim teatrem, ale też po{.rafił 
który namówił Różewicza do dbać o dyscyplinę. 
ukończenia dramatu, dzięki Te- - Sądzę, że zmienił się i ?.ani 
atrowi Dramatycznemu, który stosunek do tego tekstu? 
użyczył swojej sceny, i dzięki re- - Wtedy „Kartoteka" była dla 
żyserowi- Wandzie Laskowskiej. naszego pokolenia wie lkim 

- Pamiętam ludzi, którzy do te- przeżyciem. Była naszi: nasze 
go sukcesu się przyczynili: Ja- myśli, słowa, i z tego punkt·.i wi-
nek Kosiński, który robił sceno- dzenia interpretowaliśmy dra-
grafię, Zofia Pietrusińska - wiel- mat. Podczas realizacji tu w 
ka poetka sceny, która przygoto- Częstochowie słyszałam już 
wała kostiumy doskonale dopo- uwagi, że „Kartoteka" może się 
wiadające postać sceniczną. zestarzała, że Bohater może po-
Wielki wpływ na zaistnienie winien być starcem, a nie mło-
premiery miał też dyrektor Ma- dym człowiekiem. Pewnie gdy-
rian Meller. O nim chciałabym by żył Tudeusz Lomnic td -
opowiedzieć pewną anegdotę: mógłby to być starzec. J eśii go 
kiedy zaproponowano mi reży- - nie ma, musi to być 40-latek. 
serię, byłam nieprawdopodob- Każdy inteligentny człowiek 
nie szczęśliwa. Praca szła na ca- wówczas przegląda taką karto-
łego. kiedy Meller otrzymał dys- tekę swojego życia, próbuje ma-
pozycję z Ministerstwa ,Kultury, rzenia porównać z dokonania-
żeby ją przerwać. Zebrał zespół i mi. Poza tym „To jest teatr na 
zapowiedział, że każdy. kto po- miarę naszych czasów - jak 

mówią Starcy w dramacie. -
Czasy są niby duże, ludzie 
trochę mali". Problemy poja
wiające się w „Kartotece" są -
ciągle aktualne na nowo. We-· 
źmy scenę z Niemką - po trzy
dziestu latach nabiera nowegc 1 
wymiaru i ich dialog brzml I 
~s~~~~~ ,:i;:f ~~c:.~~l~Leirn~!~~~~ · 
mocno zarysowany. Aktualna 
jest sprawa konformizmu po
jawiająca się w scenie z Wu
jem - zawsze przyklaskujemy 
tam. gdzie widzimy swój inte
res: „Dzieciuch z ciebie, Pio
trusiu! Picasso też klaskał" . 

- Pytanie sakramentalne: w 
jakiej dyspozycji znalazła Pani 
częstochowski Teatr i jego 
zespół aktorski? 

- Po raz pierwszy spotykam 
się z Henrykiem Talarem-dyre
ktorem. Wiem, że kieruje te
atrem od niedawna. Widzę jed
nak, że on też rozpina nad swo
ją sceną parasol. Zespól zasta
łam... przemęczony. Dwa razy 
dziennie grali spektakle i 
później podejmowali wysiłek 
próbowania „Kartoteki". Ślo
sarski, który grywa ogromne ro
le, był wyczerpany, a musiał w 
pracę ze mną włożyć potężny 
wysiłek. Zespół jest zróżnicowa
ny. Byli tacy, którzy natychmiast 
łapali moje intencje. General
nie mogę powiedzieć , że aktorzy 
po dwumiesięcznej przerwie w 
próbach byli lepsi, wypoczęci i 
bardziej skoncentrowani. 


