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REŻYSER

ramat zaczyna się tam.
gdzie człowiek ma do wyboru dwa wyjścia , oba ·
złe, a przy tym nikt z osobna nie jest winny. Foniewti ZaW:.E!'j.ski przypomniał
nam tę zasadę, przeto jego
s:ianse jako dramatul'ga, zawsze duże w opinii widowni
niezmiernie wz.rosły - właśnie dzięki specyficznym warunkom tak zwanej polityki
kulturalnej, która przez jakiś
czas kazała o tej zasadzie z.apomnieć polskiei dramaturgii.
a tym samym w idowni. Jest to
więc wielki utwór tragiczny
na tle okresu. Czy jest nim
także na tle wieczności - nie
vviadomo.
Wziąwszy tę zasadę w stanie nagim na biurko - autor
rozwinął ją z zaciekłą konsekwencją tak dalece, że na,pisał jej wzorowe, świetne rozpracowanie.
N ie souszczając ani na chw ilę z ooka celu, którym było
naipisani.e dramatu - nałado-

D

mawiać

nie tylko przez sztu-

kę, ale także w samej sztuce

- ustami bohaterów. Absolutnie nie jest to zarzut. Szkoda
tylko. że pewna część tych
myśli , gdy je wycimąć - niiepokojąco c~udnie, tv.:o~c P.o~

za grupą istoi?ych l .~1elk1~ł
wagi p~blemow, zb:~r dosc

pretens1c;n~lnych ~anałow.

~a o~ół 1edna~ 1 te prziemy-

kaJą się . zręcznie, bez tru?:-1
prz~yc~Jąc s~ą ban.alnosc,
pomewaz osłan.1ane są mor.~
derczym . ogni~
sytuaqi
„wzruszemowyc~ , bez p~zerwy b~b~rduJącyc~ widz.a.
Wspommeme z lochow gestapo, z obozu konc-entracyjnego,
traged '.• a zavv"iedz;c.: iei miłości
męskie.i, oraz p:e.!do uczuć
matczynych do potęgi (dwie
matki) wreszcie obłęd na. tle
bezpłodności plus śm":rć grożąca młodemu geniuszowi ·kto by tam myślał o zawartośoi inte'1ektualnej, gdy s:ę
ma przed oczami takie historie. Każdy ma przecież serce.
wał dokładnie tragicm"06cią Choć w jednym mi~jscu autor
każdą minutę d~alogu i ak- już przesadził i sprawił, że
cji, zaczynając od sceny obłę- zaczęły mnie tr.apić brzydkie
du i µodnosząc naipięcie aż do podejrzenia. czy p1·zypadkiiem
samobójstwa.
nie ma w tym ws1.ys(k,im odJednak jeg-0 bohaterowi~ nie robin:v ni.eświadomego szaotatylko cierpią, ale wyprowa- żu emocją, na 'którą my, Podzają jednocześni·e, każde ze Jacy. jesteśmy tak podatni.
swego cierpienia, jak i i: cier- Mianowicie nawet owa Ela,
i>ień bliźnich uo.gólniające która pojawia się tylko jedwnio·S'.ki filozoficzne, wypo- nym zdaniem , we wspomnf.e·wiadaiąc bardzo literackf.Jffii n i.l\•Ch matk1i, też m~ała ,.p:e.!lk '..e"
zdaniami ogromną il~ć a•uto- życie , do tt.go stc1p.ni.a, ie się
komen1arzv i komellt.a·rzy na utopi'la. J~st to trzecie samo·
temat życiia w ogóle. Ich nad- bójslwo, które stosuje Zawiejśw:adomość sugeruje n iekiedy ski
w tvm prze<lE>tawieniu.
stan maniakalny, choć rozu-1 chociażby tej dalekiej Eli rnomierny, że autor pracnie prze• żn.a bvłn darować,

Słuchając szt.~ nie mO<i=mv się oprzeć vrraż.eniu. że
słuchamy jeszcze jednei wariacji na tle stylu, konwencji
skadś nam znainej . Te tajemnic.ze osoby, które wr<'lcają po
latach, a wraz z nimi przychodzi złowrog ie fatum, te precyzyjne wejścia i wyjścia pię
oioma drzwiami, ten fataHstyczny tra.g izm. ciągle demonstrowany, wałkowany, komenlowany, podbijany, eksponowany z ekshib '.cjonistycznym
uporem. To dobra, stara szikoła teatnlna. To również nie
zarzut. Tyle tvlko, że ciekawe
dekoracje kłóCa s·ię ze sztuką,
wołającą 0 rzeźbione meble,
plusze i lampy z abażurami.
N ie data ani 't :mat, ale styl,
chwyt, decydują 0 współczes
ności sztuki.
.·
.
.
.
Sty~ musi.ał poc.ąg~ąc realizator~w i wykonawcow. Sztuka minęła w przydechach, .sł-0wach zduszonych. zda.~iach
ury"':'anych, .
P.auzowaru.ach,
dłu.g'.ch spoJr~eniach, opuszczamach ram1or:i, zr:sztą wy.kcnana w swo:m s ylu ~1strzow~o przez c~ły zesp?I,
zasługuiący na duze uznan.e.
Sztuka jest jednolita w stylu. Aż za jednolita, co ~ra
wiało, że aktorzy musieli się
n i·'.!kiedy powta<rza ć, bo n ie
powta rzać się - lego by nie
potrafiły nc.•wet archanioły,
gdyby zdecydowały się zejść
i grać.
Sztuka będzie m i ała murowane powodzenie. Tak samo
jak wesela. ludzie lubi ą pogrzeby, byle urc~zyst•e i z rodzin::i zm:irlego. To ró'wn1ei
ni~ ;est wrzut.
Pcgrzeb
rzecz bardzo żydowa, dająca
d-0 myślen : :i. Tym bardz:ej, że
- trzeba to przyznać - nieboszcz,vk jest tutaj odrobiony
„jak żywy " .
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