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TADEUSZ BUSKI
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„Villa del mlsteri" to dom tajemnk. Dam to, nie-dom? Kawałek
pr~esbrzd od1H;odzonej' od ,reszty
świail.a słu.plfamf! l'uz~!ę tq miiichy
nimi lltną, talką samą jaką zabezpiecza się Uliczne wykopy. W przestrzerti tej jest zresztą wyltop. Jest
ta więc miejsce wytnagaJące remo.ntu. Ale jest ono zarazem domem, z hulającym non stop telewizorem, z <J1bficle · zaopatrzonym
balflkiem. ~ meblami. Spożywa się
tu posiłki, odprawfa modły. prowa•
,dz! konwersacje. Toczy .się banałne życie, ta1k banalne, jakby to nie
dzlalo się w teatrze, lecz gdziekolwiek, w pierwszym lepszym domu, il{tóry osią.g.nąl standard doS'tabniej stabilizacji.
Najpierw j~t kilka scen z ży-

A gdzie tajemnica? kie w tym,

Ka:idy z ipozostalych . aktorów,

skąd się wziął trup na t:~e scho-

prz.ewa~nie w rolach, które moiin.a

dowej. Ani 1bohatero\

nie dowtńdujemy . &i~...n

e,

ani my

rozpatrywać

w ka.tegorlach dłm:-

k-tó :ro- ~.· .Azei«> epirodu, wn~aSllY. przy-

stał za:mordowllny. Nie interesuje
czynek do sprawy, kamyczek do tej
, to kh zresztą. Tajemnicą pozostamoza·f>kl banału, nudy .1 gry po· je to, co kryją w sobie boha-tero·
zorów. Znakomity ..~t Zd7li~ław
wie, jacy ·są naprawdę, c<> myśli\ lW:tniar jako pastor. Swletny.._ępii co czu .ią . Bo wszyśtko, co ujawzod aktorski zaproponowała IT~ienlają, to jedna wiel•k a gra pozo~~I Rubas:zmą 1postacm,e:
. rów, konwencja, w ,Jttórej są zam:k- · wy.żyteg-0 ba~ztyla · prz.edstaw1ła
nięci jak w kokonach. Nie mają
Marla Zbyszew!•k a. A wy.stępują
ze sobą kontaktu, są przera:tHwie
jeszcze z p<>\Vod.zenlem Graty.na
sami i z obojętniali. W świecie ·t ym , Krukówina, Maorłena Milw iw, Eurośnie dwo.je młodych, !ą iami nie ~ · geniusz Kujawski, WLnicjusz Wlę c co, odstają; ale też żyją we I WłatkOWS!kl, Paweł Nowlsz, . ' Tadeusi
llr1ych elliklawach.
Galia, Bogusław Kierc, Ryszard
Villa dei mis teri" Helmuta Kaj· , Radwański.
za';a, w autorskiej realizacji na
Tych, którzy wybierają się na
, i;cerile · ·Teatiru Ws,półczesnego ' to. „Villa del misted" O"Str.z egam, że
cła' małżeńskiego l['Or.gtrywa.jących
b:frdio smutne doświadczenie te·
nie mogą liczyć tria chwi:lę ode.r·
się iniędzy tetJ.ewizor~m i telefo- ~traln~, u:Jt~rujące jak człowiek w. wania od życia, na chWlilę wynem. mała żn<>glhka kłamstw; rpą! grU.ńc1e l['teczy jest sam, jalk . poz.o.
tchnienia i kt1ltu1ralnej . roz.rywJd
· ~d~J~:,~~h~~~~~~...t?~· ud~.::•. · ·
~~V· ja~ · ~<>. co slu·żY. ł~z.:. i -"• fJO, oięruej ~ pracy, na atrakcje· fe.. J~~·:imł'W.Jerey ;;:~ m4~ wy- „. ~ . . . .d'l.llelt. · Mała sta0U;i~j1ti; 11 ~: .bul.tr lulL~hoclat tQ7;buchan~j inchodzi. żooa d~w<>inl d~ tnnego panaszyc czasów, w k-t6rych - Ja·k . scenlzacji. Zdertą si~ z tą samą
na, by , mu „ powiedzieć1 te jej_ mit.t
po~w:ierdzają Jto . r6Z.ne badania -: ., $żarością, od której uc.lekają. Có
poszedł właśnie do żony tamtego. . sz~ży si~ . oł>Oję~oś~ szarość, stan~. ~ą zySlkać? Teatr jest teJkdm
Wieczór czekalllla na męża jest
dary.z acja · (co · pra·'.Vda ' nl ćoraiz · . miejscem w którym cuł~em czło•
dłu·gl, aile Ul['-OztnaicJny. Przez m1ew:vt-szym poziomie materiafoyrh). . ,. wieka n~chodzą refieksje, pomocS:!lkanie ipr~ewija się trochę gości . Wydaje się, ~e , pajnows2:a sztuka i ne +.r moo~wanlu się z iydem. sza.
I sąsiadów. Past<lir odprawi~ do- .· Kajut.ra dot>:'\t' lspraw. Js.tótnyph i .:. ry .teatr tnote wzmoonić .motywam~we ~żeństW-0. Polem .. ; t~y , ; nie .wyduman~l,l· r.·~Jatego ,.tez ta ,;· oję w dątenlu do odszarzanla co;,zajmującą rozmowę z ojce.iń gotra~pozyc~a s~ i ~ana~Mci
ddenności.
kart.dyim orazle takie
spodynl, emerytowanym prokura tożyc1f . na scenę d1.'lala brpc~ę jak chyiba t11ad7Jleje przyśw. iecały realirem, o Chinach, trzęsieniach ziemi
lltu.racJa wstrząsowa.
,
'. za.toro:m tej premlei:y.
\ 1inl!lyieh 51p.rawach z czołów~k ga·
Sztuka JE!St .talk ,Sipecyflc;pa,
Skłamalibym, gd)"byitrt powiedział,
t~t. Irmy gość przy.no!!! kłlka śen- nawet tlość trudno ocen.lać ji\ w ze byłem tbtalnie wszystkim w tym
sacyjek oby~jowydt Zja'\Via sdę
B<.a tegoriat;h c;i$'st~'1iter~~h, pe~ . pried.!lęw1JięclU r.achwyc-011y, Skłarozbrtt:sion)'. parli łtt6regb • ~a
cyduj4cY; - talk t111l:h:ę ..... 'Jest' itllt
malł>ym, ~y.bym &twierd:tlł, t,e
zdrł}dza nie tylko z .patiem t~g? tna't, Jiifui fu.illit '~lt: · os.I~~ Ibi. 11 · ćhćtałbyrń bzęsto og•lądlc taikie
d<>tńU, . ałe ,w og6le t kat.tly.tn, kto
scenie w trakcie }~J .reaUzacJł. . Atu ,; .. wia.mlie· .s.-z.tu-ki w teaf.irze. Ale sąslę iraU (talka dti\Vlna ch-Or<>1:1a)1 f tem: pheds-ta.JJ!&.fa· wr~ll~Iłg~ 1 ~tę, :!e !iie tylko moją su6iektywjes7.Cze starsza p81ni, z młMym ternj~t aiktorstwo·:. brałne; pttetnyś.'l;a·
ną prawdą jest to, iż . w Teatrze
peramentem, :t synem, k.tóry chce · ne pr-0pozycje Wszystkich wy.ki>W~pók:t~ny!'n pojawiło się wa:żne,
z Painem pro.ku•rato.rem skorumltonawców. Wydaje się, te siozerze ' wś.pólcze:Sne przedstawienie. Z pewac napis:my właśnie po~ew ,rozprzejęli się spr.awą, 3dórej na !l~e.- ;wnyrn izdziwieniem przyjąłem i·n~odowy. · i
.
11·., .
'ni,e w tym s.p~i
'kltl służą. O~lil.- , tormac~~· :te rtie będzie
na Fe.- buł.(\ .śilt ta~, ..spoto~C?:;::M6łYł
·~~i,ęm_::'- ~e l e. yntJnS gw 1 ,Jł) .\ 1~'ti\\lalu · Polskich ·Sztuk Współeze•
się o Wsily~bkm1 i o , niczym. D1a- 1 t10.i:.ob1W --:- .Jes
tnmy. "V'/Yd.-- ·sny:ch; -- '·-:-~ '- l- -.
l
logi w tej sztuce mO'fma by z łatrych , k·reuJ!lcej
a~ s~rególnie
.1
•
~;
• •
wością zast,ipić i.nnyrni, mo.żna za~ , ' uwi1kłaną, tktóra .
· i .P rzez cały , 11
. ~i ·
· · .
"
&iąpig~
cz . ·imtt)ym cał~ ~j dio- ; c~ tłamsić• w sqobi' zw.tezaO'l\ll ;iiq;J,e+,_
ivu· Płle'ltf~~~::-We--1"4le1&1:lria I
~ n~
. ri~ ·I : rµcił I l ~ecą .iazdil.oś~ i ifienpe.1
,i e .e~ ~). ·~'>\
.
li
<
•
· Jlłyń · s ~. j· . tehn plf-ple, wytrzymać bapór fftollłf
,.,1r1 ~ I
. , en~r , } ,rzyszU1ł ta. JDtó~~
itty, by wtiC nĄe · p0wie:l ,1 zyt, .roz.mó~, ,.w1.iiuszając cłł ' na · . tęblkł., Muzylta: l'totr ~oss• . Redr.ieć aby zbudować z nich wokół
niej utrzymywan1e l'się w ·konwenłyserla. Helmut KaJz~t.
Siiebł~ nleprzenikałny patrawan.
cjl.
·
mleta w kwletrlłu 1979 r.
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