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JeonJm sło em sztuka jest rozbudo ana a może i przebudo ana,na kun ie z
ga dnieni a art:.vs tyczne3 mis ty fi ka_cj i oparto tea tra.lną · ·maszynę ··, która mogł by st3rczy ć tematycznie na pi~ó innych drama t6 i jedDĄ niezłą ko edi ę,
kT8rej bohaterem mógłby być byczkowatJ Duck i d · e panny-jednq głupia ale
dobrze gra jąca
tennisaa a druga mądra, a le brzydka •••
Najgorzej na ~j tym mont~żu w.vśzła spra a społeczna i ideologi.cz na,
sprawa,o

kt6rą chodziło

gry na cztery

przede

ręce ~owstał

szystkim autorom i chodzi nam.Z autorskiej

coctai ,miejscami bardzo dobrze i „z ner em" na-

pisany,ale chybotliwy i nieuzasadnion.v ani
ud?.i ' ch ani e f a kt eh.Zbyt
ielkie pole do obróbki zięli na s e b~rki utorzy ,aby je rozpr co ać
trzech aktach i aby ·az m6 ł u ierzyć,iż rzeczy ·'cie spra a swiatopoglądo a jest n jważniejszym . motorem
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martwe i sztuczne.Ró~eż tak piękne w założeniu ideologiczne
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nie i przewartościowanie wnętrza malarza pod wpływem Jarka-stało się marginesowym niemal etektem,bez należnych i konieczn3ch etapów na drodze do
wewnętrznego wyzwolenia . nina zaś leży tylko we fakcie , że autorzy ?.apomnieli
o ~onieczności wyrzeczenia ~ię ielu zagadnień na rz.ecz jasności pozostałycp
'
Jest to zresztą pospolity grzech popełnianv przez przewagę początkujących
.au torów drama ty cz n.v eh .
Natomiast robota sceniczna ··Faryzeuszy i grzesznika" rokuje spółce
bardzo dobr~ przyszłość . Nie mówię tego dla otarcia łez autorskich,ale w peł
o
.
ni przekonania słuszności tych słów . ~ztuka odznacza się doskonałą dynami ,
ką scen, operuje dobrymi efektami utrzymujfłcymi widza rw stałym napięc~u . Nie
unika też dobrych momentów przeniesionych z dramatu sensacyjnego . Postacie
malarza , Duck:a i dyrektora są idomym dowodem znajomości rysunku scenicznego •
.
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debiut nowych autorów uznać za udany pod zglę
dem techniczn:v.m i należy . im zyczyć , by go rozprzestrzenili w nied leJdej przy
~
szłości i na
·e r,ejo~v sztuki scenicznej .
Kończąc ocenę •należy

