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lic się do mniemania c„a.1a F„•••• stali - jest kuklą, co stanotoi Sk_l?nnlf byłbym przvchy-

że „Kartoteka" Róuwi~ okazję do szeregu zabawnych 
cza jest jedną z najlep- · gagóu;. Chór ma w sobie coś 
szych sztuk pglskich na- R ' • • k h z dobroduszności przyslowio-
pisanych po wqjnie. Ten i ozew1cz ·w mas ac wych staruszków, coś ze zdzie-
6w wytknie wpr~wdzie wply- .... cinnienia belfrów i coś .ze 
•1.iy ionescQwo-beckettowe i wścib~twa szpiclów. Niepo-
to ?!JÓle egzystcncjaiistvc~ne. trzebnie tylko owe hasla a.lfa-
Wtorność „Kartoteki jest kto. n.i~opatrznie ~g~ ńęl Nieporozumienia zaczyna;ą ol:-ra.zki z życia mieszczańskie- betyczne, jakby wycięte z en
jednak pozorna. Nie wtórność od zycia rzeczy nie. m. oz!twych si• 1·uź od sceneri·i·. u Ro'z·ew;- cyklopedii, mówią grając w " • go. Zamiast Różewicza - Za- I-arty na w · k · I 
ta, lecz współbieżność. Tamci - PT?;wdy, szczerosci, konsek- cza jest to skrzl/Żowanie po- • ' zor ·arcianyc i 
odegrali, być może, role aku- ·u:encJi. Zbuntowany bohater koju z ulicą. Bohater leży w polską. w nieco spotwornio- przyyaduszek. Wszelkie uza-
szere1c przy narodzinach wła- romant~czn.y je.st dziś. ~ies~- lóżku w miejscu niejako przf!- nym kostiumie. sadnienia realne psują efekt, 
snych różewiczowskich tresci. nu, _ydyz wie, 1z zwycięzyć nie lotounJm. w przedstawieniu Do tego wrażenia przyczynia obliczony wlaśnie na niedorze
„Kartoteka • ogniskuje bowiem moze. I że .Porywa się z mo~y- ulicę zastąpiono przez podwó- się i rzecz druga: aktorstwo. czność. To jest owa wspólcze
i rozwija obsesje, od samego ką na .5lonce w naszym wie- rze starej, mieszczańskiej ka- Teatr masek jest niewątpliwie sna wiedza, która wypelnić 
początku nurtujące twórczość ku, bardzo spo~ecznym. Dlat_e- mienicy. Co ma i swoje zale- ideq frapującą, ale muszą z. ma spustoszony um11sl boha
poetycką jej autora. Po do- f)G .daremne 3ego. zmaga!I''~ ty, jak wzbogacenie przestrze- nlej plynqć jakieś wnioski i tera. 
§wiadczeniach wojny, po choc. smutne, są 3ednoczesnie ni zcenicznej o dlugi balkon dla aktorstwa. Cóż bowiem zri 
buntach przeciw mieszczań- komiczne. jak wprowadzenie w tło mu- sens posługiwać się · maską , Wszystkie maski sq ponoć 
skim wartościom życia _ bun- T".ka też jest ta sztuka Ró- zyczne odglosów ćwiczonych sk.oro wszystko ogranicza się ~obowtórami jego fizjognomii 
tach, które stale towarzyszą zew1cza. . . . gc:m niestety, narzuca !Vlko do 3ej noszenia? Ruch Byloby to słuszne, gdyby b·ylo 
rozterkom myślowym poety, Szkoda, ze przedstawienie, 11~edstawieniu najzupelniej ' ges~ aktor.a poz?sta~iono na- dostrzegalne. Stworzyloby au-
1>osz11kiwacza wartości _ bo- 3akie pokazała nam „Grotes- 1alszyw11 T11tm. Gdyż podwV- t1:r,al.izmow1, zyc.wii:e1 doslow- TP, duchowej obsesji; wiclomv 
hoter liryczny Różewicza, cią- ~a_" w ramacl~ swej dzialalno- rze - to miejsce zamknięte. 1w~ci. W zestawi~i;iu z "':'1slcą_ z;iak monologl• wewnętrznego 
ole ten sam, we wszystkich bci maskowe3, tekstowi nie I postaci, nawiedzające boha- 1<tóra przez swo3 rozmiar i kt. . . . 
tvierszach i opowiadaniach, w sprostało. Rzadki to zaiste wy- tera, nie przeplywają swobo- nieruchomość, przez swą for- ',

0
rr,n ~ istocie 3est. „~a:to

„Kartotece" sta je zagubiony pade}c. by polska sztuk.a dnie, skojarzeniowo, bez ze- mę ostrą - syntetyzuje po- tc;ca · To.c.:~:irr:wść _gubi się 3ed
pusty, wypa•'ony od środka'. wspo!cz~sna .. gorzej wypadla tvnętrznych uzasadnień -lecz Maci, ruch życiowo-dosłowny 1.ak pod roznicami charaktery
Nie pozostało mu nic prócz I na sce~ii>. ntz w lektur~e .. za- przychodzą w celu jasno ze- jest zbyt malo nośny, a gest zacji. Wstyd wyznać, ale pod
nagiej oczywistości istnienia. zwycza3 m:amy do. czynienia ~ wnętrznie określonym: skla- niemal niedostrzegalny. Mas- pisany tu osobnik śre-

Groteskowa jest rzeczywi- ~;amatami tak nieciekawvm~ c!ajq wizyty. Tak więc zamiast ka domaga się wielkiej u- dnio spostrzegawcz11 - tej toż
stość, osaczająca bohatera 

1 

iz ~szystko, co teatr zrobi, irrealnych skojarze11., bęc'.q- mo~nej pl~.styki ciala. Jej ~omo.ki nie zauważyl, a do
i:wymi wmówieniami. Atakuje moze być tylko powvżej tek- cych ucieleśnieniem obse- sy1i.etyc;zno~c ,woła o synte- wiedział ·się o niej później, ze 
f/O konwencja rodziny kon- stu. W przypadku omawianym sji bohatera, otrzvmujemv tycznośc działan. źródel najzupełniej prywat-
wencja miłosnych zobo~iązań, to jest _po~ieszaj_ące,__że n.iepo- zwykle, konwencjonalnie u- h 
konwencja dziecięcych prze- wod:?eme inscenzzac91 -- 3akby . . Podoooł mi się Chór Star- nyc · zasadnione wiz11~Y- . Zam~a~.t ców. Maski, niby z popiersi __ _ 
t.L"inień, konwencjadujrzalcści, przez zaprzeczenie - wvsta- groteskowo-doleghwe3 wiz1i, antycznych a przy tym figlar-1 
konwencja, że trzeba mieć wia tym W1JŻsze świadectwo w której rzeczy prawdzi-, ne, jak pr~fesor Filutek Je-i Teatr „Grote~"· T. Rótew1cz: 
v.stalone poglądy... A!.e i gro- tekstowi. Tym większa z kolei we wychodzą apod ukladów d St . · t Kartoteka. Rez. i in!IC. z. Jare-
teskowy 3"est bohater 3"ak ktos' k d · "td · . en ze arcow - zewnę rz- mowa i K. Mikulski scen--r K • . sz o a, ze i • aiedor.zeczn.11ch ,.... reahst11czne me taki sam, jak dwaj pozo- Mikulski. Ol:>r. muz." z. a.ti'a~!tL 


