nych problemów, jakie przynosi koegzystencja z kulturami (i modami!)
niesocjalistycznymi.
BRYLL l , INNI

Dawno nie było tu nic z DIALO·
GU, a tymczasem jest tam pełno ciekawych rzeczy. I "tak w numerte
towym Konrad qórski w · artykule
pt. ,,Literatura l teatr" próbuje raz
jeszcze uporządkować prawdy klasyczne, oddzielić poczynania parateatralne (rozwalające teatr) od zjawisk teatralnych, w których naruszenie roli słowa będziemy zawsze
traktowali jako wyskok doraźny,
spowodowany taką czy inną (choćby

lu-

PLA."'l'OWANIE MORALNE

"W najbliższym czasie będziemy
sz~roko dyskutować o całym systenue.. ~arodo~ej, socjalistycznej edukacJI - piSze Janusz Wilhelmi w
KULTURZE. Chodzi nie tylko o wiedzę ~ tu;niejętności, lecz także o wyposazeme moralne. Oczywiście. Może
się komuś np. wydawać, że zabawa
w wycina~ w nowych autobusach
albo niszczenie automatów telefonicznych to tematy dla felietonistów
i milicji. Ale rewolucja techniczna
nasycając nasze tycie codzienne rót~
nymi formami energii oddanej do
użytku publicznego, sprawi
niebawem, że na niewczesnego rozrabiakę zaczniemy patrzeć jak na zbrodn_iarza. Tak jak w starożytnym EgipCte (albo we współczesnej Holandii)
na kogoś, kto by chciał podokazywać
z systemem kanałów...

chwilową) niek:omp~tencją spra~y.
Radzę przeczytać!
Obok materiałów teoretycznych z
importu (do których, być może, uda

się powrócić oddzielnie) chcę podnieść znaczenie eseju Marty Piwiń

skiej pt. "2ycie ~ jawą" i "Co się
komu śni". Tytuł pierwszy jest Ernesta Brylla, drugi pochodzi z krakowskiego afisza tej s-4uki. Esej Piwiń
skiej jest pięknym bSiągnięciem ~ry
tycznej analizy tekstu oraz pracy
teatru. Tekst Brylla (jak i tytuł) traktuje autorka jako zamierzoną pole.
mikę z Rymkiewiczowską adaptacją
"2ycia snem" Calderona. "Życie jawą" zmierzało, jak się zdaje, ' W ·
kierunku twierdzenia, że nie sriY są
watne, lecz "watne jest; czym bu. Jakie! ~ęc bedą hamulce, ł ja- dzisz się", kim jesteś, a nie jaki nokie sl!nkcJe?
"Gwarancja
boska, s;sz k-ostium. Tym samym uplasowasankcJa lęku i adoracji" - pisze Wił nie spektaklu w kostiumie hiszpań
helroi - są wtórne wobec "elemen- skim już stanowiło rodzaj uniku,
tarnych wymogów, jakie stawia ist- zwłaszcza wobec opuszczenia prologu
ukazuJącego
proces
nienie i funkcjonowanie każdego autorskiego,
społeczeństwa". Nie bardzo
rozu- przebierania się i walkę o kostiumy.
miem to iunctim pomiędzy lękiem a Czyli: o karierę:
,,Jeszcze niedawno, edzieś do lat
nadbudową religijną. Wydaje mi się,
~e l~ był na początku naturalny sześćdziesiątych, w literaturze śniło się
o władzy, a teraz 1ł6wnie o karierze.
1 racJonalny, jak lęk matki o dziecko
pozostawione w pobliżl,l ognia. I że Dawniej o strasznym mechanizmie, dziś
on powraca: choćby jako lęk przed raczej o strasznym wspinaniu się po
wariatem w pokoju z guzikiem ato- trupach. Jak gdyby dawniej robiło się
mowym. Również zrytualizowane karierę dla posiadania władzy, teraz formy grzeczności gotów jestem ro- władzę dla kariery. Większa mobililOŚć
kadr i zmiany historyczne w rzeczyzumieć jak-o zabieg
przeciwlękowy.
(Szlacheckie ceregiele przy drzwiach: wistości wpłynęły zapewne na zmianę
obaj przy szablach, a nie wiadomo wyobrażeń. Ale jak wpłynęły? Warto
kto ile wypił i czy nie szuka zwady: się przyjrzeć, bo Bryll ciągle pisze o
::oiiewyczerpana uprzejmość ekspe- tym: o władzy i karierze. (...}
dientki w świecie kapitalistycznym:
We władzy liczyła się Idea. W kariez lęku przed stratą klienta na rzecz rze liP.Y W: tołe "ja''. Dwór Brylla, to
konkurencji. Itd.) Nie lekceważył ludzie kariery. Sługa s~ ;. król-chlop
bym też napędowej siły lęku w o- m - problemy .JIIIadzy. · Lecz najcieczekujących nas dyskusjach i poczykawszy jest Głó~odowodzący Starszy
naniach edukacyjnych. Lęk zdał jut - bo jest on z. pokolenia tych, kt6rzy
niejeden egzamin także i laicki: np. służyli władzy dla Jjdei. (...) Nowy typ
w organizacji kordonów san.-epid. wlad~' zdobywane1 dla kariety repreJeszcze się nam przyda...
zentuje Głównodowodzący Młodszy (...}
i Dworak II... Bardzo ciekawa jest ta
Z tym zastrzeżeniem przyłączmy gra dworaków obstawiających sWoich
się do wniosków Wilhelmiego z niewładców jak konie... (...}
uniknionego procesu laicyzacji świa
Rymkiewicz
dał
egzystencjalnota. (Oczywistość tego procesu stwierbachtinow_lklł i11terweta_g~ pl!li~ki dza dziś nawet prasa religifrja)..':f!ogowie-prawodawcy l erynie szar- między innymi - poprzez topos o wiec:;nym sprzężeniu przeciwieństw; do
piące sumienie tracą ~woją pozycję.
jfgo .mu służył motyw "z chłopa król".
Czy omacza to kryzys wartości? Nie- fh:yll dał polityczną interpretację inkoniecznie - pisze Wilhelmi:
tl')'łi dworskiej, Interpretację
współ
"Upada nie wartość i wamość owych czesną, choć sięgał pewnie jeszcze dawszechludzkich zasad, lecz ich nadna- lej, chciał dać interpretację społeczno
klasową i etyczną. Nie wyszło, ponieturalBa, lękowo-adoracyjna sankcja..•
waż nie mógł się zdecydować, z jakiej
Człowiek, jak zawsze w dziejach, bę
epoki l z jaklej moralności pochodzą
dzie musiał strzec fundamentu swojego jego chłopi ..•"
zbiorowego istnienia: moralności spoOmijając niejasności sztuki, teatr
łecznej ale będzie musiał to robić ominął i .sam prol:lem. Zarysował to
wyłącznie sam(...} na własny rachunek,
w swej recenzji Zygmunt Greń, tu
a ściślej - na rachunek własnych mamy przewód rozwinięty - właści
praw, własnych sąd6w i własnych kar. wie wzorowo, i to. na wcale nielaCzy te środki represji są jedynymi twym materiale. Polecam.
narzędziami, którymi możemy się poEUGENIUSZ SZWANKOWSiti
słu&iwać przy regulacji ludzkich postaw l ezyn6w? Nie. Istnieje jeszczf'
Z ogromnym żalem dowiedzieliśmy
nerzędzie, najbardzlej chyba skutecz·
--.~:"""---1-...1-: .... a
...a-:-1-.z--_
sie w niedzielę o śmierci zasłużonego
--
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