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DIABEL
obieta >jest diaj;>lem. rw .t.y m bana:lnym i 1niepra:wdzi~-y.m stiwierdzeniu ,zawiera się treść i sens za:proponowanego przez krakowski Teatr Telewizji widowiska
.. D iabeł" , opartego · - na noweli Lwa rroł~"toj.a.. · . Młody
szlachcic, .zdominowany iPrzez energiczną matkę i zastraszony iprzez rzucającego 1gromy na niewieście chucie ipopa.
daje 'S~ryte Ujście SWYffi temperamentom. Wdając się IW
potajemny romans z ·~ieśniac-zką. Wkrótce 1przedsięb i<>r
cza mamusia :znajduje godną .syn ową, !Pi~ą ;i rwrażli!wą,
sy.n w spoko}u r odzinnego ogniska ~najd.uje u'1«>jen:ie po
zmysłowych wybrykach. IW :tym mome.n cie kończy się
pouczająca ·h istoryjka moralna, d o głosu dochodzą męskie
rozterki. Widowisk o' :przekształca się •w 'studium !charakterologiczne. jego •głównym tematem ·staje się męsb niestałość i 1
brak zdecydowania, !konflikt między monotonią
obowiąiku ,a wspaniałością igrzechu.
Możemy n ie akceptować myśli i 1postęp.ków bohatera,
baw i ć się :kłótnią 'teściowych. Takie są kobiety, ltacy są
mężczyźni . Tylko czy •rzeczywiści~ o to ;właśnie ·chodzi?

K.

·"Czy -WidOWi'Sk~~~-Sft;· ooc-L.ytac i}ako ",~

hy obrazek abycz:a)owy, trochę •s arkastyczny, !bogaty w
psychologiczne •k9n~Ukty i obsel"Waoje, !które można ;przyjąć do 1 wiadomości ,l ub odrzucić? !Ohyiba ·nie. ,.Jak na Dbrazek obyczajowy - ~by.t •s~rótow.a -tu ,narracja, :Zbyt wyrywkowo •scharakteryzowane postacie i sytuacje. iEugen rusz jest -wsza&że 1człowiekiem, !którego iroztevki biorą
się z dążen i a do 1czystości t dos'konałości. moralnej, ,czło
wi~k iem odrywanym od tych sZlachetnycb celów jpnez
zmysłowe majaki. Problem może dziś inie ta'k ważki. 3ak
w •czasach. ,gdy 1pi:sał „ D ~abła" Lew Tołstoj, ;pisarz ls.woim
życiem i •dziełem n ieustannie i'łustrujący wal kę ideału m oralnego z .tym, . c:o •l udzkie. ·a co wówczas tak chętinie
o>kreślano jako •brJJ:d i ·nędzę mora.tną. Już :to !Samo .sugerowałoby widowisko o parte na nastroju, spiętrzającym się _
p o czuciu .za.grożen i a, ·zmysłowości, k tóra by owo !P.Oczucie
usprawiedliwiała. Nic z tego nastroju nie udało !się i\\'
.,Diable" odnaleźć.
Może to wina aktorów, '.którzy inie ,potrafiłi treścią rwypełnić posta.c i litera~kich. IW'°jciech - !Ziętarski, a•k tor o
ascetycznej 't warzy, zdołał ,przekazać rozte-rk.i Eugeniusza
jedy·nie .w wymiarach małego człowieczka , •który ode-zuwa
strach ;przed życiel!'. Zabrakło szatana w fko'biecym cie:le
S tiepan ichy. zabrakło ta.kże 1przeci.w wagi d!la owego szat a t) a .
„;_.
·Przedstawienie zat-racalo !Się ;poza .t y;m 'W j,graszkach f~r
mal!Ilych. Mieszani e::c_ marzeń, 'zamiarów i 1planu rzeczywistego dawało niezamle.rzone chyba .efekty humorystyez.ne.
Przen iesienie epic'JC,iej ;prozy na dwuosobowe. 1przeważnie
kam_e ralne ,sceny. -:dokonane został-0 IW s posób technicznie
bezbłędny. N iestety, iwła·śnie maestria techniczna zabiła
wszelkie wartości \!czuciowe spęktaiklu , zniweczyła napię
cia, pogrążyła Tołstoja w groteskowym sosie purnonse nsu:
Mechaniczna ka~eralizacja tekstów epickich pociąga za
sobą zawsze poważne niębez pieczeństwa . Taka realizacja
grozi p rzygotowan iem szkolnego_ bryku .na •podstawie bogatego w treści dzieła literackiego. Zdarzia !Się 'to ;czasem
L idii Zamkow.
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