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a ntuka, cboeld powetala
w Stanach Zjednoczonych
zaledwie 18 lat temu, Jest
Jut
całkowleJe wlasnołclą
historU cywlllza.cJI, lltfll'atury l teat:ru. Taki Jest ueazt~ lot WIZystkieh przebojów, wszy&tkich wleJkich sukcHów llteraoldch,
Jaka
Jest bowiem btota. dldeła, które
takim sukcesem mote się pOI!Izczycić. Otót istot~ ta.kleco dz.leJa Jest,
w sposób pro8ty l przystępny
pnekazuJo ono to, czym tyje epoka, co Jest najpowszechnlejsze, naJwatnieJsze,
naJbardzleJ
typowe
dla dnia codziennego tych kłlktt
czy kUkunastu lat, których atmosfera składa się na takle dzieło.
Trzyma się ono granic przyzwoltoś
oi, jest w zalotenlu strawne dla
wszy5tklch, choclat je<~t n<>woczesne ta.k~ porządną nowoczMftołclll,
która nikogo nie oburzy.
Ale nle chciałbym, teby Pań
atwo sądzili, te mam eoł przeciwko smuee Glbtona. StaJe ona bo·
wJem w rzędsle takich utworów
Jak .,Quo vad.Ja", ,PneuUnęło a
wiatrem",
.,P.IrmaliOID" w~ ze
11Woją muslcalow~ prseróbk~. ,.Mio·
de lwyn, .,Oubernatoł""• uUkład''
1 eały szereg innych beslsellerńw,
które wstrzĄsnęły millonami serc
ł wytrz~nęly mUlony
z kleuenl
czytelniczyCh.
Nie zapominajmy
bowiem, te ta aztuką, którĄ my tu
aoble oglądamy w naszym
nie·
wielkim Krakowie, w nlewlel·
klm
Teatru
Kameralnym
to
przede wszys~ byl wapanlaly

•

z "~eatru

Dwoje na huśt we e
Interes. JeteJl kt.oł z Was, Czytelnicy nie ma szacunku cna sztuki l dla artystów, niech pójd7.1e
na ,.Hu8tawkę" z prostego szacunku dla umlejętnołcl zdob~va
nla plernlędzy l aławy. Glbson nrobU na tym tekłcle aetkl tyalęcy
dolarów l dlatero widnie coł w
tym Jednadt musi by~. CoT Wspomnialem na samym po~tku,
ł.e
u~wór tego typu Jest przystępnym
streszczeniem tego wszystJdcgo, eo
w innych utworach było zdobywane przy pomocy chwytów awanrardowych, poprzez bunt artysty l
wrogo~C! czy oboJę\noł~
publl4'z·
no•e.t.
I
Glbson
wlałnie tym
wuyMIUm poprzednikom sawdzlę
csa b&rlbo wleJe, JMł dłutniklem
calego
rea.Jtsmu
amerykadłkleJ
llterałW')'. Jeat dłu&nlklem Hemingwaya 1 StelnbeClkt., jest zadłuto
ny u Faata 1 Wllllamsa l u bitników. Tak, widnie ten konformistyczny w swojej ideotogil plsarl
wiele blthlkom u.wdzlęcza. Dltnlcy to wtedy była najbardzlej awanrardowa (l"Upa artystów. On!
plerwat
protestował!
przeciwko
społeczedttwq
dobrobytu, .które

niszczy ezltnVleka zamieniaJąc (O
w konsumpcyjnego robota, które
wyaysa z obywa tela wszyst.kle siły
w zamian za tysiące dolarów.
Bitnicy ukazywali nędzę tego bogactwa,
pokazywali nleszczę4cla
gnletdtĄce się w bankierskich pałacach
1 ogłuplenie
zwyldych
łmlertelnlków, którzy
gdyby
przyjechali ze swoimi dolarami du
Polskl - byliby mllloneraml spod
PeKaO.
Ale podczas gdy bitnicy byli marginesem
policyjnie
łclga.nym, Glbson stal się przehojem Broadwayu.
Tylko, te - Jak Jut ws.pomnlalcm
- to epoka, która minęła. Przypieczętowały Jll ruchy mlodzle:towe z
drucleJ połowy lat eo-tych. Zmle·
nU! się ludzie 1sam Broadway wraz
ze awo1mJ teatrami. zresztą wla·
śnie sukcesy tam odnoszone stały
się symbolem konformizmu sztuld
konsumpcyjnej
l mleszczańsk!Pj.
Awangarda, która nie mo.głn się
tam wystawiać, stworzyła ruch
zwany off Broadway, czyll ,.poza
ullcą Broad", a nawet l ten został zanegowany,
przez ruch off
olf Broadway, Teraz przebojem ka·

,..

eowym Jest
jut sz~uka,
którą
sześć lat temu tworzono w grupa.:h
dla wtajemniczonych. Nawet opery beatowe ,.Halr" czy ,.Jesus
Chrlst Superstar" stały się przed·
miotem
sprzedały,
Jakte więc
nie rozczulać się niUI Ich poprzednlldcm, tym historycznym dramatom z tycia k1L1 średnich, Jakim Jest ,.Huśtawka"?
W śwletJo tego wszystkiego trzclla powiedzieć, te chyba aktor~y
graJący w tym przed.st.awlenlu daU się na to przed8tawlenle nabrać . W tym mla:nowlcle znacF.cnlu, :t.e potraktowali tCl sztUkCl jako wielką literaturę, która mówi
o samej prawdsle tycla. Tymczasem jest to szczyt ntueznoł cl, taka ImitacJa tycla, te prawdzlwsza nit ono. Stąd pewne trudnotlci w znalezieniu koncepcji obu ról
(Anna Polony, która takte rcty<erowala caloś ć l Jerzy Radzl'\\ollłO·
wlcz). Moim zdaniem ta sztuka nie
ma wlrlkł e go sensu por;a USA, Tyle w niej aluzji do tamtejszych obyczajów, tyle zgrabnych powiedzonek, tyle wiedzy o tym, co sic:
mote spodoba~. Ta lllłtuka jen gl-

sa.na pod kasę teatru na Brodwayu
czyli pod tych, którzy kupowali
tam bilety 16 lat temu. Jej warto~~
dla nas, dla mnie, jest tylko wartośclą poznawCZII - mogę mlanowlcle, Ol'lądając Jl\, zaatanawlać alę,
co się wtedy tym Amerykanom tak
podobaio 1 ewentualnie podzlwin~
Glbsona, za Jego majsterstwo w
robleniu sztuki masowej przy pom()cy wątków pseudoelitarnych.
Cało~ć jest poczciwa, sentymentalna 1 moralna. Zagrotono mał
żeństwo zostaje sklejone, mętczy
zna zyska pewność siebie l dzlo:ki
pomocy psycho-flzyll'Zilej upadlej
dziewczyny (chyba tak?)
będ7.le
mógł spojrzeć
tdclowl w OCLJ' •
Dziewczyna natom iast, choclat opuszczona,
będzie
mogla pocies zyć się tym, te zrobiła naprl\wdę
dobry uczynek, cboclat z pozoru
wyglądało na to, te Jest nlemoralna. Ten cały dramat jeel prawdopodobny tylko w warunicach amerykańskieJ morałno•cl pury t.at1·
sklej. Dlatego mote nie zrobił on
na mnie wielkiego wrdenla, rdyl
wywod~ s ię s europejskich, rzymSkich katolików.
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