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D wuosobowy, 

sterylnie czy
sty pokój. Na jednym łó:żJtu były 
prominent powiatowy, ko~ycmy 
zrzęda, fanatyk, uosobienie działa
cza, który zawsze wJe, co jest dla 
społeczeństwa dobre. Na drugim 
- kla11yozny pl"Zedstawidel inicjaty
wy prywaitnej, który długo musiał 
zabiegać o to, by leczyć się tutaj, 
w klinice dla zasłużonych i rządzą
cych. Przecież się dostał, wcale nie 
chory właściwie, ale za to liczący na 
bo, ie tutaj nawiąże -orzydałlne ma• 
jomo8ct i zdtioę6zre w końcu kon
cesję na prowadzenie pla<lkarni nad 
Balatonem. Bo rzecz dzieje 1ię na 
Węgrzech, w latach &iedemdziesią
tych. 

Pan'Owie z sąsiednich łóżek n.leo
czekiwanie okazują 1ię majomym!. 
Działacz kiedyś odmówił już prywa
cia.rzowi paru kolejnych zezwoleń 

- kiedy jeszcze był działaczem pr:r.y 
władzy - a nadto wydaje mu 1ię, 

że w dalekiej przeszłości, jeszcze 
podczas wojny, to on właśnłe, obe
cny wróg i kapitalista, plackami na 
oleju podgryzający zasady gospodar
ki socjalistycznej, był sprawc2' jego 
uwięzienia. Tego ostatniego faktu by
ły prominent nie jest bynajmniej pe
wny, wyperswaduje mu taką ewen
tualność nawet jego żona; widz, któ
ry słucha monologów prywaciarza w 
klinice też wątpi, by obecny kolega 
szpitalny działacza był owym mitycz
nym „zdrajcą" z lat wojny. 

Co wynika ze wspólnej przygody 
w szpitalu dwu tak różnych ludzi? 
Wiele spięć, potyczek na argumenty, 
masę najróżnorodniejszego qui pro 
quo, słowem: sytuacje klasycznej ko
medii współczesnej. 

W Teatrze Współczesnym u Ma
cieja Englerta druga już premiera 
sygnowana hasłem: teatr o 19.15. 
Pierwsza - Jak się kochają Ayc
kbourne'a - nadal bawi Warszawę 
nie starzejąc się wcale. Ta obecna, 
grana tu pod tytułem Paat i Maat (coś 

, w rodzaju: Paweł i Gaweł) jest już 
drugą w Polsce inscenizacją napisa
nego w roku 1971 dramatu Istvana. 
Csurki (w r. 1980 wystawiono jp 
u nas jako Niewypały), który to dra
mat sam Csurka przerobił z własnej 
powieści 1 roku 1965 pt. N a kogo 
wypadnie. 

Csurka (rocznik 1934) to dziś po
tęga w teatrze węgierskim. Debiu
tował w talku 1954 opowiadaniem 
anty-socrealistycznym za które 
zresztą zebrał cięgi (Wesele i poli
czek). W latach odwilży jego twór
czość rozkwitła i w tym stanie znaj
duje się bodaj do dzisiaj. W licznych 
opowiadaniach i powieściach Csurka 
rozliczał się z latami, o których 
przywykło się pisać: lata wypaczeń 
a czynił to w sposób nowatorski for
maJnie, zaszczepiając na gruncie wę
gierskim osiągnięcia europejskiej a
wangardy prozatorskiej. 

• Obrażki z pewneJ 
kliniki 

Teres a Krzemień 

"" prywaciarz Czesław Wołłejko i były prominent Henryk Borowski 

Od początku lat siedemdziesiątych 
Csurka zajmuje się głównie drama
topisarstwem. Bywają lata, kiedy 
prawie wszystkie teatry na Węg
rzech grają jego sztuki. Jest ponoć 
lubiany i popularny, uprawia sport 
i popija, zna się na życiu „margi
nesu" i życiu najzwyczajniejszych 
(tak zwany~h prostych) ludzi. Gaze
towy felietonista, dyskobol, bram
karz piłkarskiej drużyny węg·ierskie
go Związku Literatów, aurtor scena
riuszy filmowych i telewizyjnych, 
osoba - jak pisze się o nim -
o „pantagruelicznym wyglądzie" ma 
na swym koncie kilkanaście sztuk, 
które wszystkie „są do grania". Mają 
żywy dialog, sytuacje konfliktowe, 
zabawne lub wcale nie, ale wyraźne, 
P_<?J>tacie wyposażone w cechy cha-
. '-----

rakteru, realia tła charakterystyczne 
dla miejsca i epoki, o których pisze 
tj. lat sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych w krajach naszego obozu. 

Paal i Maal skonskuowana jest 
jak komedia z głębszymi podteksta
mi, grana u Macieja Englerta -
i w jego reżyserii - jak komedia 
z .zacięciem farsowym. 

W ascetyczmej i całkowicie serio 
scenografii szpitalnej - obrazki roz
czulająco farsowe. Historia przez 
duże H a także dramaty przez duże 
D sprowadzone są tu do wymiaru 
sklerotycznych podjazdów dwu wy
rzuconych za burtę panów, :z których 
żaden nie potrafi się już odnależć 
w świecie go ota ącym. Klaps 

Fot. Andrzej Krynicki 

wymierzony ojcom rękami dzieci 
- oto czym jest to przedstawienie. 
Cóż się bowiem okazuje na koń

cu? Prywaciarz szukający kontaktów 
w klinice dla ustawionych zachoruje 
naprawdę, mania jego sąsiada udzie
li się i jemu, będzie popadał w ner
wice, jego choroby zaczną mieć 
uczone psychiatryczne nazwy zespo
łów prześladowczo-maniakalnych, 
znajdzie się na kilka miesięcy na 
oddziale zamkmiętym, wróci do swe
go sąsiada już jako wariat regular
ny, co go zresztą zrówna z sąsia
dem. Ten, mniej odporny, szybciej 
przekroczy granicę rzeczywistości i 
znajdzie się po drugiej str0«1ie. Syn 
prywaciarza i młoda kochanka by
łego prominen zostaną na placu 
boju jako zwycięz ale też i ci 

rzy muszą do końca dfwigać balast 
historyjek dwu starych panów, któ
rzy dostaU kręćka. Plackarni nad 
Balatonem nie będzie, ale młoda 
para - syn i kochanka prominenta 
- już jest ustawiona w znacznie 
efektowniejszy sposób: jakiś domek, 
jakieś interesy i posady, które się 
liczą. 

W lamusie historii, na jej złomo
wisku dwaj zaciekli przeciwnicy po
lityczni toczą życie wariatów pod 
nadzorem fachowego personelu pew
nej kllriikl. 

Grane to jest brawurowo: byłym 
dygnitarzem zrobiono Henryka Bo
rowskiego a pełnym uroku prywa
ciarzem znakomitego tu wręcz Cze
sława Wołłejkę. Ponadto: świetnie 
zastraszona i „zwyczajna" żona pro
minenta Antoniny Gordon-Górec
kiej, rezolutna Zuza - kochanka 
Marty Lipińskiej i typowy młody in
teligent-indyferent, syn Wołłejki 
Bela - Krzysztofa Wakulińskiego. 

I cóż? Moc sytuacji i grepsów ko
mediowych dostarcza widzom rado
ści, to ows.zem, ale perełka jednak 
to nie jest. Może dlatego, że nie 
przywykliśmy jeszcze do obśmiewa
nia się jak norki z historyjek na te
maty niezupełnie jeszcze historycz
ne, może to wina naszych komplek
sów. 

Wszyscy rozliczają się ze swoimi 
tragediami, błędami i kompromisami 
od dawna już, robią to na sposób 
serio i buffo, potrafią się śmiać 
z tego, co u nas wciąż „święte" 
i nietykalne. Są w tym zdecydowanie 
bardziej światowi i europejscy, jeżeli 
już o to chodzi, a chodzi - boć my 
przecież tylko tak mierzymy: świa
towo i europejsko. 

Może to wszystko obciąża nam ten 
spektakl, może. Ale jest coś, mimo 
wszystko, co z Paala i Maula nie 
robi ewenementu (choć nikt nie od
mówi przedstawieniu poziomu, uro
dy, ról, „wydźwięku" i co tam jeszcze 
można wymienić jako plusy), coś z 
istoty swej przynależnego do teat
ru. Może nieprzystawalność konwen
cji farsowej do sytuacji wyjściowej: 
klinika. Może nieprzystawalność 

tejże konwencji do tematyki, bo 
z góry ją spłaszcza i odbiera dra
matyczność? Może rozminięcie się 

scenografa z grą aktorów? 

Dla jasności: spektakl ogląda się 
milo, jest profesjonalnie grany i 
płodny w refleksje. Zastrzeżenia 
biorą się z faktu, że w tym teatrze 
poprzeczkę ustawiono niezwykle wy
soko, a skoro tak - trzeba się do 
tych wysokości przymierzać. To obo
wiązuje i recenzentów, jak mnie
mam. 

Teatr Współczesny Istyin Csurka 
_::: ,,_Paal 1 Maal (Dogliitt aknik)". 
Przekład Alicja Mazurkiewicz. e
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