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J ESZCZE nfe f'Ozpoc. ząl się 
w telewtz;t Festiwal Te
atf'ów DramatliCZnllch, a 

już mteltśmll w ub. tvgodnłu 
prawdziwll przegląd sztuk. At 
trzll przedstawienia trzech rój
n~ch ośrodków TV. Dwa reno
mowaTJe teatrll: Warszawa t 
Łódź oraz Wrocław t11m razem 
z bardzo dobrą łnsccntzaciq 
jednoaktówki Sławomira Mroż• 
ka .,Czarowna noc". 

Mrożek uchwllcłl tzw. naszą 
rJJCCZ!IWłstość w jej konkret
n1/m, autentliCZn11f7' kutałcie. 
Nte mwimll - jalc awvkle u 
niego - tej rzeczllwiltoict do
powiadać do absurdalnllch sv
tuacjt t takichże dialogów. Dwaj 
bohaterzll: Pan Kolega ł Drogi 
Pan Kolega 14 tacv, jmk 1dld ł 
tllriqce ircdnich urqdnUców ~d 
dtqcllch na delegacje, ~o.lł aetld 

dobrvch ojców t porządnv.ch mę nawet Beethovena - obecno~ć się, jaklm powinno •Ił '6lli! wl 
żów spędzająclich polowę swego znajomvch, a więc zapamięta- PTZ1/1Złoścł. l 
Wllpranego ze wzruszeń żucia ~ nllch od dobrej stron li nazwisk W tym rozliczeniu bllło miej
w pociągu i w przvgodnllch w teatrze, gtóWnie ł przede · sce i na rubauno~ć i na wzru-1 
hotelikach. · · wseystkim telewtzllinlltn. je~t szenie, i na wspomnienia wo-1 

Cudowni są ci podróżnłcv ·mt- dopiero gwarancją powodzenia. jenne i na określenie obecnego 
mo wolt, zrodzeni czasem z ab- Teatr ośrodka w4 rszGwskiego miejsca w żllcłu zawodOWll"' ł 
surdu ~liiOkiej kO!ltroli, czasem Wllstrzelłł z w.ielkie; Jcotubf'lłnll· prllwatnym. Zabrakło Chllba tllt 
ze 1luzbowej komeczności. Cu-

1 
Wllstawil ,.Kartotekę" Tadeusza ko miej1ca na miłość. Na uczu• 

dawni w swoim wewnętrzntl"' ·RóżewieZ4, ;ed.fłeao z na;w11bit- cie nie zaprawione oszustwem i 
prostactwie, któremu ;a.kźe prag 1 nie;szllch naszlich poetów ~red- ~wiństewkamt. Bohater nie 
nq nadać ;alcqi 1upergłębię il niego pokolenia. Ta sztuka, gra chciał bllć pasażlitem wegetują
•upersens. na na deskach teatf'ahtllch pot- Cllm na .zastanvch warunkach. 

kich i · h Trudno uwłerZliĆ, abll lektura 
Wrocław dzłękł temu spekta- 1 zagramcznl{~ • ' prz~z gazet i wzmianki o nad,~tllciach 

klawi wvstawil tfZll stopnie. cę- siedem lat swego zvwota nae w przemllśte piwowaf'lkim po
lu;qce trzem nazwiskom: Sku- przestała - ani frapować, ~ni ~n- trafiła · ułatwić mu odnalezienie 
szance (reżllser) oraz Kotasowi trllgow~ •. jest na_dal pas,onu,ą- sen~u ŻliCia i radości W1/Plllwa
i Matllsikowi (aktorzll). NazwiJ- ca i kontrowerlll1na. jqcej z przeko~nia, że jeat aft 
ko KrliStllnll Sicuszanki obiega- Odnoszę wrażenie, że nie tra- komu§ ':'«prawdę potrzebn1lfll, 
ło w aureoli całq Pollkę; bllło fila ona przecież do świadomo§- To wla§nie w sposób konsek- ~ 
to wówczas, k~w .No'Wf Hu et tzw. miltonowego widza. Jest ~Jftnll i wstrzqsającv przepro-
cie... JłOd Kr. m ;e; C b wa~ boh4tu .utuki .,Tats" A-
kierownictwem roz skrzll- za trudna? h li a tak. Jest natot4 Frat&C~a. którą Wlllłtiitcił , 
dła teatr illteresującll, nowator- dla koneserów i teatralnllch co- teatr łódzki. Ow mnich szuka,7ą· 
ski, znakomitll. Potem - jak to dziennllch bllwalców? Nie wiem, cv sensu istnienia poza ziem
zwvkle w żllciu bvwa - nad,. w każdtl"' razie nieprtJigoto- skłmł uczuciami, będącli ponad 
szedł czas zlvch decllzJt i takie- . . ziem~ką miłością, wraca po la
gaż postępowania; z nazwiskiem wanll widz nie zal&eZll ,,; do tach do punktu wvj§cia: włai-
Skuszanki przestano wiązać tea- swoich pnetv~. nie do wielkiej miloict, właśnie 
tralne •uperlatliW1/. W telewi- Mo.ina powiedzieć - to niech do ziemskiej miłoteł i w niej 
Zlljnej ,.Czarowne; nocy" błll•- nie ,,zalicza". Zgoda. Skoro jed- tlllko dostrzega prawelf uzdra
nął znów ;e; reżvsenkł talent, nak telewizja niepisanum 3JTO.• wta;qcq ludzi ł ftlliat. 
z czeg? fDllpada ciesiv~ lit pra- wem zobowiązała słę ponłedzia- Co prawda możft4 illć Inaczej. 
wdzłwae. łek uznać m dzłd teatralnll dla Tak jak dwaj panowie na dete-
Dziękł telewtzvjne; ,.Czarow- Wltllttkich, to z tego właśnie gacił płtnłe Wt/Pełnłającll lłuż

ne; nocv'' poznaliimll też dwóch względu Wllstawie!de w tvm bowe obowiązki, nibll potrzebni 
interesująCliCh aktorów (KQias i dniu Różewicza tego postulatu i przvdatnł,· a przecic,ż... Można 
MatliiUc) wrocławskich, co rów- nłe 1pehaiło. tet tak, jalc Bohater z "Karto· 
nież ftie jest bez znaczenia. Obawiam •ił (a mam lłstll, teki", tvtko że wówczcu •pokój 
Więkuofc! olrodków tetewtzlli- wite mam ł poclltatD11 do obaw), wewnętnnll •łe jest niczvm za
nllch ma przeciej teatrll anont.. te większol6 widzów owo roz- awarantowa1111: chwila rozra
mowe. Nazwiska aktorOw nic liczenie słę Bohatera. z prze- chunku z sam11m tobą prZllidzl. 
nłe mówią, realłzatorów także. szłofetą potraktowała jako ob- w najmniej oczekiwan11m mo
A poniewd znaną jut rzeczą, nażcnłe jego małej dUIZliCZki, a meliCie. A można tet, tak jak 
t e włrtuo1 choćbll ł a ,. Wlazł nłe - te~k ja1c chciał autor - ~n nich z "Taił'' ~dnate.M praw
kote)& M płotek" .,-obł koncert joko f'ozrachunek ze aobą w o- dzłwe wartolei ł prz11 nich po
ł ochoromłe - partaca akopłe krd lonvm cetuf acutanowłcnia zostać. 


