


Służyć za zwierciadło naturze) 
pokazywać cnocie własne jej rysy J 

złości żywy jej obraz J a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 
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• 

Tołstoj miał twarz z rodzaju tych, które się nazywa 
brzydki.mi, wskutek czego bardzo cierpiał, był przeko
nany, że dla człowieka o tak szerokim nosie, tak grubych 
wargach i tak małych szarych oczach nie ma szczęścia na 
ziemi, i przyznaje, że w zamian za piękną twarz oddałby 

wszystko. Młody człowiek dręczący się problemem 
śmierci, roztrząsający wszystkie sprawy najwyższe 

i ostateczne - w sposób wcale nie bardziej dziecinny 
i mniej dojrzały, niż to później czyni „sędziwy pro
rok" - równocześnie wciąż się zajmu je swoim wyglą
dem zewnętrznym, widać, jak go nurtuje pragn ienie, 
żeby być eleganckim i comme il faut, ogromną ambicj ę 

wkłada w rozwój i sprawność ciała, w kulturę fizyczną, 
gimnastykuje się, jeździ konno, poluje, jak gdyby nie 
miał w głowie żadnych wyższych myśli i ni zamierzał 

się nimi obarczać. Jego zamiłowanie do myślistwa było 

silniejsze niż wszystko - przyznał się żonie , że wśród 

ludzi nigdy o niej nie zapomina, lecz na polowaniu myśli 
wyłącznie o swojej dubeltówce. N iejedna r lacja i li ty 
wielu osób, które go znały jako człowieka dojrzałego, 

świadczą, że był odważny i wysportowany, niebywale 
zwinnie skakał przez rowy i przepaście, całe dnie spędzał 
na pustkowiach. Trudno było znaleźć lepszego kom
pana. (.„) 

Gorki powiedział raz o Tołstoju rzecz całkiem niezwykłą 
i przerażającą. Przypuszcza on, że Tołstoj mimo swojego 



wielkiego rozumu miewał czasami nadzieję lub też nawet 
wierzył, że przyroda uczyni może dla niego wyjątek i da 
mu fizyczną nieśmiertelność. „Patrzy na niego cały 

świat, cała szeroka ziemia, z Chin, Indii, Ameryki, 
zewsząd ciągną się ku niemu żywe, drgające nici, jego 
dusza jest dla wszystkich i na zawsze. Dlaczego więc 
przyroda nie mogłaby złamać swego prawa i użyczyć 
jednemu człowiekowi cielesnej nieśmiertelności - cze
muż by nie?" Co za szaleństwo! Ale jeśli to nawet 
nieprawda, jeśli rozsądnemu starcowi nigdy nie przyszło 
do głowy coś tak niesłychanie zarozumiałego, niemniej 
jest rzeczą wymowną, że Gorki za niego wpadł na taką 
myśl, i świadczy też o tym, jak w oczach bystrego 
obserwatora wyglądał stosunek Tołstoja do natury, do 
życia. Nie można wątpić o słuszności Gorkiego, kiedy 
mówi on, że gdyby Tołstoj poświęcił się badaniu przyro
dy, dokonałby genialnych odkryć w tej dziedzinie. 
W każdym razie ta organiczna sympatia, to darzące 

miłością zainteresowanie jest całkowicie i bez reszty 
skierowane ku sprawom życia, ku „wiecznym żarom". 
Najsilniejsze, najbardziej dręczące, najgłębsze i naj
produktywniejsze zainteresowanie Tołstoja dotyczy 
śmierci. Myśl o śmierci panuje nad jego umysłem 
i twórczością do tego stopnia, że - można twierdzić -
nikt inny spośród mistrzów literatury nie odczuwał i nie 
przedstawił śmierci tak jak on - nie odczuwał z tak 
straszliwą głębią i tak nigdy nie miał dosyć jej przed
stawiania. Geniusz Tołstoja przejawiający się w artys
tycznym zgłębianiu problemu śmierci jest w istocie 
odpowiednikiem przyrodoznawczej intuicji Goethego, 
a wspólną ich podstawę tworzy sympatia ze światem 
organicznym. Śmierć jest sprawą bardzo zmysłową 
i cielesną, toteż niełatwo powiedzieć, czy śmierć przy
ciągała do siebie Tołstoja dlatego, że tak zmysłowo 
interesował się ciałem, naturą, jako życiem fizjologicz
nym - czy odwrotnie. W każdym razie ta obsesja 

śmierci ma również związek z miłością, albowiem strach 
przed śmiercią, źródło poezji Tołstoja i jego religijnych 
wzruszeń, jest dzieckiem miłości zrodzonym przez natu
rę. 

Tomasz Mann 
Goethe i T olstoj 



Lew Tołstoj pisał Śmierć Iwana Iljicza w latach 1884-86. 

27 kwietnia 1884 
Wcześniej . Usiłowałem dal j pisać artykuł . Nie wy
chodzi . Widoczn ie to jest n ieszczere. Chcę zacząć i skoń
czyć coś nowego. Albo śmierć sędziego (Śmierć Iwana 
Iljicza),. albo Zapiski N ie-wariata. 

30 kwietnia 1884 
Rano panienka od Gaya przyniosła list młodego Mikoła

ja do brata. L ist zdumiewający . Wielkie to szczęście dla 
mnie. Próbowałem pi sać - n i idzie. Zabrałem się do 
Śmierci Iwana Ilficza - dobre i lepiej mi idzie. ( ... ) 

1 maja 1884 
Wcześniej . Zacząłem poprawiać Iwana Iljicz a i dobrze 
pracowałem . Pewnie potrzebny mi jest odpoczynek po 
tamtej pracy, więc ta, artystyczna, j st właśnie tym, 
czego mi potrzeba. ( ... ) 

5 maja 1884 
( ... ) Nawet nie usiłuję pisać. Dobrze byłoby umrzeć.( ... ) 



8 maja 1884 
Bardzo późno. List od Ozmidowa przez Nauma. Nie ma 
za co pochować matki. Z początku było mi przykro. Coś 
tu nie tak, jak być powinno. Chciałem zrobić zbiórkę 
pieniędzy. Ale napatoczyli się tu Ołsufjew i Morozowa, 
dali po 5 rubli, Seuron dał rubla, niania 20 kopiejek 
i zebraliśmy 18 rubli. Powiedziałem, że trzeba to oddać 
ubogim. Bardzo dobrze. Może tak trzeba. Moja rodzina 
nawet okiem nie mrugnęła. Tak jakbym żył na ich koszt. 
Im bardziej ja jestem żywy, tym bardziej oni stają się 
martwi. ( ... ) 

1885. (Zdaje się 5 kwietnia) 
Cały trud mego życia polega (ku memu ubolewaniu, bo 
to jest śliska, zwodnicza droga życiowa) na uświadamia
niu sobie prawdy i wyrażaniu jej. Często przychodzą mi 
do głowy jasno wyrażone myśli, radosne i pożyteczne dla 
mnie, ale nie znalazłszy miejsca dla nich, zapominam je. 
Będę zapisywał. Komuś się przydadzą. 

Dzisiaj myślałem o swej nieszczęśliwej rodzinie: żonie, 
synach i córkach, którzy żyją obok mnie i starannie 
stawiają między sobą a mną parawan, aby nie widzieć 
prawdy i dobra, nie tylko demaskujących kłamstwo 
w ich życiu, lecz i wybawiających od cierpień. Żeby 
przynajmniej zrozumieli, że ich próżniacze, podtrzymy
wane trudami innych życie może mieć tylko jedno 
usprawiedliwienie: żeby wykorzystać swój wolny czas na 
opamiętanie się, na myślenie. Ale oni starannie wypeł
niają ten wolny czas czczą krzątaniną, tak że mają go 
jeszcze mniej na opamiętanie się niż ludzie przytłoczeni 
pracą. („.) 

28 sierpnia 1886 
Główny błąd życia ludzkiego polega na tym, że każdemu 
z osobna wydaje się, że kieruje nim w życiu pęd do 
przyjemności i strach przed cierpieniem. I sam jeden, 
bez kierownictwa, poddaje się temu, co nim kieruje -
szuka rozkoszy i unika cierpień - i w tym widzi cel i sens 
życia. Ale człowiek nigdy nie może żyć jedynie roz
koszując się i nie może uniknąć cierpień. A więc nie 
w tym jest cel życia. A gdyby był, to co za nonsens: 
cel - przyjemności, których nie ma i nie może być. 
A gdyby nawet były - koniec życia, śmierć zawsze 
wiąże się z cierpieniem. Gdyby marynarz doszedł do 
wniosku, że jego celem jest ominąć przypływ fal - do
kąd by dopłynął? Cel życia jest poza przyjemnościami 
i cierpieniem. Osiąga się go przebywając je. Przyjemno
ści, cierpienia - są oddechem życia: wdech i wydech, 
strawa i jej wydalanie. Upatrywać swój cel w rozkoszy 
i unikaniu cierpień - to znaczy zgubić drogę, która je 
przecina. 
Cel życia ogólny lub duchowy. Zjednoczenie. Tylko„. 
Nie wiem, co dalej, zmęczyłem się . 

Lew Tołstoj 
Dzienniki 





• 

Nie można uchwycić momentu, w którym pozytywna 
emocja przechodzi w swoje przeciwieństwo, a negatyw
na kieruje się ku pozytywnemu. Nieskończoność jest 
immanentną właściwością samej struktury obrazu, a to 
oznacza, iż przynależy ona do estetyki. Człowiek nie
ustannie dokonuje wyboru, poświęca coś, aby otrzymać 
coś innego, a tym samym potwierdza niejako swoją 
wolną wolę. Tak też obcując z obrazem, stara się wybrać 
z niego coś swojego, wstawia dzieło w kontekst s w o j e
g o osobistego i społecznego doświadczenia. Każdy 
człowiek jest tendencyjny w swoim działaniu i od
czuwaniu, co oznacza, że preferuje własną prawdę - tak 
we wzniosłym, jak i niskim. Skłonność tę przenosi 
również na ocenę dzieła sztuki - przystosowuje je do 
własnych potrzeb, interpretuje zgodnie z własną „ko
rzyścią". Umieszcza dzieło w odpowiednich życiowych 
kontekstach i opatruje imponującymi mu formułami 
myślowymi. Nieświadomie więc korzysta z tego, że 
wielkie dzieła sztuki są a priori ambiwalentne i pozwalają 
na najróżnorodniejsze interpretacje. 
Ja poń czy cy umieli w trzech wersach wyrazić swój 
stosunek do świata. Nie odtwarzali jedynie rzeczywisto
ści, lecz wyrażali jej sens. Im obserwacja jest dokładniej
sza, tym bardziej wyjątkowa, a im życie jest bardziej 
niepowtarzalne, tym bliższe obrazowi. Już Dostojew
ski mówił, że życie jest bardziej fantastyczne aniżeli 
jakiekolwiek zmyślenie. Spostrzeżenie jest podstawą o-

brazu filmowego, który związany jest z fotograficznym 
utrwaleniem rzeczywistości, to znaczy z samą formą 
postrzegania, jakąkolwiek by była. Krótko mówiąc, 
obraz filmowy to obraz samego życia. 
W dalszym ciągu rozważań nad wieloznacznością obrazu 
odwołajmy się do prozy. Finał Śmierci Iwana Iljicza -
scena umierania na raka człowieka złego i ograniczone
go. W chwili śmierci człowiek ten pragnie prosić o wyba
czenie swoją równie ograniczoną i antypatyczną żonę 
i córkę. Nieoczekiwanie poczuł on w sobie tyle dobroci, 
że nawet rodzina - bezduszna i bezmyślna, zajęta 

wyłącznie strojami i balami - zaczęła mu się wydawać 
głęboko nieszczęśliwa, godna żalu i wyrozumiałości. 
I oto umierając, widzi on siebie pełznącego przez jakąś 
długą, czarną rurę ku widocznemu z daleka światłu. 
Pełznie i pełznie i nie może pokonać tej ostatniej granicy 
oddzielającej życie od śmierci. I wówczas - zamiast 
słowa „wybaczcie" - mówi do żony i córki „prze
puście"„. 

Czy można ten wstrząsający obraz interpretować jedno
znacznie? 
Jest on tak związany z naszymi najgłębszymi i niepojęty
mi odczuciami, że może nami tylko wstrząsnąć. („.) 

Andrzej Tarkowski 
Kompleks Tołstoja 

Theodore Gericault Głowy zmarłych 



• 

Jeśli w naszym studium właściwie nakreślimy analogie, 
jeśli maska w swojej najwyższej funkcji jest narzędziem 

metamorfozy, jeśli śmierć to metamorfoza najistotniej
sza, to śmierć musi jako środka czy świadectwa używać 

właśnie maski. Tym narzędziem, tym świadki m jest 
maska umarłego . 

Z minuty na minutę lub, jak kto woli, z godziny na 
godzinę, twarz żyjącego przekształca się, stając się 

przebraniem własnej śmierci . Chwila niezwykła . M aska 
Śmierci! Złuda, która jakby po to, aby nas omamić, 
zakrywa to, co najwznioślejsze, niezmierzone; za którą 
dopełnia się Śmierć, wznosi się w całej okazałości, 
wypełniając byt przerażającą prawdą . Nie ma nic rozleg
lejszego i poważniejszego niż dusza, która wkracza 
w Śmierć, rozszerzając ię do r zmiar ·w świata. Na 
moment czar pryska, rozwiewają się złudzenia, w jakimś 

przebłysku do ducha dochodzi to , że jest , „tym wszyst
kim"; przez chwilę tłucze o gwiazdy, zatacza się pijany 
ze szczęścia na piersi Boga. A potem prawda gaśnie, 
rzeczywistość mu się wyślizguje i na powrót zostaje 
wciągnięty w bezkresną spiralę swego przezn aczenia. 
Moment, w którym twarz osiąga wieczny odpoczynek 
i przestaje należeć do żyjącego, gdy wybucha iskra 
rozjaśniająca czeluści wszechświata, zaś dziwna nie
zmienność zalewa rysy, gdy nieuchwytny uśmiech wy
krzywia usta - to moment, w którym powstaje maska 
umarłego. Rzeźbi się ona na wieki, bo nawet j eśli 



niebawem obróci się w proch, to twarz ta pozostaje 
idealnie nieśmiertelna; w niebiosach staje się osłoną 
i jakby hostią ducha. Idea maski ostatecznej, którą 
śmierć zdjęła z nowo żyjącego, przeobraża się w anioła: 
to piękno człowieka przeistoczonego, stającego się świa
tem, wkraczającego w pokój wieczny. ( ... ) 
Maska umarłego jest kłamstwem zadanym istocie, z któ
rą mamy do czynienia w życiu, z jej twarzą, skurczoną 
niepokojem lub sparaliżowaną głupkowatym szczęś
ciem. Jak zatem wydobyć z tak przeciętnej kreatury 
świadectwo wewnętrznej wspaniałości i spokoju? Zdaje 
się ona nam mówić: za chwilę odegram swoją ostatnią 
rolę, ujawnię największe kłamstwo - oto maska istoty 
szlachetnej i świętej. Ale nie, nie oszuka nas ona. Jest to 
jej dawniejsza twarz, wszystkie maski życia, które zmie
niły się w kłamstwo, i odczuwamy, że po raz pierwszy 
stoimy przed osobą prawdziwą, przed ukrytym Królem. 
Zjawa ta jest jednak ulotna, a fizyczna maska nietrwała; 
natychmiast po wykluciu się spełnionej Idei, piękno 
znika nagle z twarzy umarłych, pozostawiając miejsce 
zgniliźnie. 

W twarzach tych rozpoznajemy zjawisko podobieństwa, 
widoczne w tak absolutnej czystości, jak podczas reakcji 
chemicznej przez przezroczystą retortę. Maskowanie się 
w życiu społecznym polega na oszukiwaniu innych co do 
własnego podobieństwa, przyswajaniu sobie zapożyczo
nych rysów. Ale, jak widzieliśmy, fałszerstwo to jest 
subtelne i niekiedy jego celem jest pogoń za nowym 
podobieństwem . Można identyfikować się ze swoją 
maską, osiągnąć cnoty, urok, potęgę istoty, od której 
zapożycza się rysy. Jest w tym jakaś gra opierająca się na 
iluzji nieodłącznej od ludzkiego działania. Stale oszuku
jąc innych, możemy osiągnąć sukcesy w życiu, bogact
wa, a może nawet uda nam samym się polepszyć przy 
sprzyjających okolicznościach. Dopiero śmierć niweczy 
tę grę, ponieważ przekreśla jej warunki. Sprowadza 
nas do nas samych, brutalnie gasi fantasmagoryczną 

latarnię „naśladownictwa" i „pozorów", zmusza wresz
cie do całkowitego upodobnienia się do nas samych. 
W tym tkwi jej magia. To podobieństwo zamiast po
mniejszać, poniżać - jak można by się tego spodziewać 
po człowieku - daje nam przez kilka godzin łagodną 
majestatyczność, nieznane piękno. ( ... ) 
Maska umarłego, wieczna twarz, na zawsze ukryta pod 
codziennymi zmartwieniami, zniekształceniami i kłams
twami; widzi się ją czasami jak prawie nieskazitelna gości 
na twarzach niewinnych, dzieci, bezgrzesznych dziewic 
i mądrych starców; śmierć może ją oczyszczając jedynie 
restytuować. Patrząc w ten sposób po raz pierwszy na 
człowieka, którego znaliśmy, odkrywamy nareszcie jego 
prawdziwe, jedyne godne miłości oblicze i to w chwili, 
gdy żegnamy go na zawsze. Oddając nam swoją duszę, 
odmawia nam jej; odsłaniając zaś swoje największe 
piękno, unosi je ze sobą. 
Maska umarłych nie jest zatem zwierciadłem płynnego 
i niepewnego obrazu: utrwala rysy, rzeźbi je, w nie
śmiertelnym stylu zapisuje podobieństwo. Ale, rzecz 
dziwna, to podobieństwo wyjawia się dzięki uprosz
czeniu linii i brył, wskutek zaniknięcia licznych drob
nych ekspresywnych szczegółów, zmarszczek, fałd, mu
skularnych wypukłości, z którymi się oswoiliśmy . To, co 
się nazywa charakterem jednostki, z całą jego lichością, 
przestaje się malować na tej twarzy. W jej obecności nie 
można myśleć o jej pretensjach, namiętnościach, dziwa
ctwach: to, co się ukazuje, jest samą istotą osobowości, 
tym, co było w niej najbardziej indywidualnego, wy
zwolonego z wszelkich deformacji, nawyków, zamąceń. 
Spojrzenie gaśnie, ale cała maska jest jak czysty diament 
o krawędziach, w których gra światło, jak ostatecznie 
oszlifowany, świetlisty kryształ. 

Georges Buraud 
Maska i śmierć, (w) Maski 

przekład: Remigiusz Forycki 
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inspicjent 
sufler 

kostiumy : 
pracownia krawiecka damska 

pracownia krawiecka męska 

dekoracje: 
pracownia bu taforska 

pracownia malarska 
pracownia stolarska 
pracownia ś lusarska 

pracownia tapicer ·ka 
charakteryzac ja 

światło 

dźwięk 

główny brygadzista 
kierownictwo techniczne 

koordynacja pracy arrystycrncj 

Ewa Chrzanowska 
Marta Baster 

Halina Drahus 
Fryderyk Kałkus 

Barbara Nowak 
MałgorLata Talaga 
W ieslaw Wróbel 
Leszek Bubak 
Józef Wydmański 
icresa Niedrygas 
Janina Karcz, Marek Kos 
Andrzej Kaczmarczyk 
Bronisław Nawrot 
Anna Kammcr, Andrzej Starzyk 
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ZTBITRU OTBITRZB 

Ktoś kto by nie wiedział, że się umiera na tym świecie, mógłby latami przechadzać si~ po naszych ulicach, parkach, polach, 
placach, zanim by odkrył że coś takiego w ogól ma miejsce. 

Witold Gombrowicz, Dziennik 

Jeśli się dobrze przyjrzeć reżyserowanym przeze mnie dramatom, to chyba nie ma aż tak dużej rozmaitości. Ta literatura może 
niezbyt ostro, da się j ednak scharakteryzować. Po prostu istnieje wiele sposobów na uchwycenie napięcia między tym, co w niej jest 
widzialne, a tym co niewidzialne, między materią a myślą. 

Tadeusz R 6tcwicz, ŚmieTć w atarych dslroracjach 
Adaptacja, rdyscria i scenografia: Jerzy Grzegorzewski 
Teatr Polski, Wrocław, premiera 1978 
Bohater (Tadeusz Wojtych) 

Franz Kafka, A""'TYka 
Adaptacja, rctyscria i scenografia: Jeny Grzegorzewski 
Teatr P olski, Wrocław, premiera 1980 
na pierwszym planie: Karl Rossmann (Krzysztof Globisz), 
Student (Andrzej Mrozek) 

Powolne ciemnienie nuilowidel 
Scenariusz, rdyseria i scenografia: Jerzy Grzcsorz.cwski 
Centrum Sztuki Studio, Wars:iawa, premiera 198S 
na pierwszym planie: lvonne (Teresa Budzisz-Krzytanowska), 
Konsul (Marek Wal zewsld) 

J erzy Grzegorzewski, 1977 

Jak we śnie zobaczyłem odrapaną wymiętą twarz Sf inksa wygląda/ jak 
zabawka pomazana przez dzieci. Teraz znów był podobny do wielkiego 
kota z wydan y mi oczami. W tej gipsowej żółtej głowie tylko usta b l , 
ksztalm e i pięknie zarysowane, zamknięce, cz arne wargi o cajemnicz 1m 
kształcie uśmiechały się do mrtie, ten em zy uśmiech wypełniony j ak owoc 
rozkoszą płynął do mnie z gipsowego pyska pomalowanego potwora, który 
leżał wśród papierowych gór nad płóciennym, niebieskim jeziorem w ciem
ności, w samym jej błękitnym środku zaśpiewał ptak i cz arne wargi zaczęły 

się powoli rozchylać. 
Tadeusz Różewicz 

Śmierć w starych dekoracjach 

Na afirmacji życia jako czułej , napiętej, uważnej pamięci buduje swoje 
piękne przedstawi nie wg Różewicza J r.ty Grzegorzewski. Trzeba 
rzeczywiści znać śmiertelną wagę ludzkiej rzeczy osrat cznej, aby rak 
dostrzegać bogactwo i piękno życia w jego najzwyklejszych okruchach. 
( ... ) Półmrok i ciemność, gradacje ciszy, która rozbrzmiewa muzyką 

i materializuje się muzyką (Stanisława Radwana). Ki dy na pan rze, 
wśród płomyków ognia (spalone trawy Różewicza) , zbliża się finał -
śmierć Bohatera, na pię t rze teatru światło rozprosz nc, mi kki wydo
bywa yłwetk i skrzypków, wydobywa muzykę o jakimś niesłychanym 
świetlnym brzmieniu. 

Elżbieta Morawiec 
Mitologie i prz eceny 

Śmierć Konsula to kol jna wer j przejmujących scen śmierci bohate
rów przedstawień G rzegorzewskiego: Karła, spadającego wolno w -
wnątrz puszczanego nagle pantografu, i jego martwego ciała obrysowa
nego na ziemi kredą; bohatera z Różewicza , umierającego na pustej 
widowni wśród płonących rzędów krzeseł teatralnych; Ojca i F ranza 
upadających na siebie, podciętych kolej no jakby salwą egzekucj i - tylko 
że to śmierć jeszcze inna ( .„): rozziew pomiędzy św. i ad o m ością 
a ciał e m, umierającym w pozycji skręconej, wypiętej , b liższej 

zwierzęcia czy rośliny nawet niż człowieka . Rozziew między ciałem 

i duchem, duchem i mat rią, w której świadomość zatraca się razem 
z ciałem . 

Ewa Bułhak 
Odra 5/ 1986 

Płomyki zapałek w rękach tłumu to i światło pełgających świec 

meksykańskiego D nia Zmarłych, i zapowiedź śmierci Konsula . Zdmuch
nięte - gasną z jego ostatnim słowem ( ... ) K iedy padnie s trzał 

Konsul-Walczewski, zwijając się na ziem i zdąży powiedzieć zdziwiony: 
„ Chryste, co za marna śmierć" . I - już po zapadnięc iu czarnej 
półkurtyny, która odetnie go od koszmaru, już jakby po innej stronie 
bytu - to egzotyczne, baśniowe, magiczne w pół szeptu ur wane: 
Popocateptł, Popoca ... 

Elżbi ta Mora iec 
Tygodnik Powszechny 29/ 1985 

Nagle krzyknął i było tak j ak gdyby ten krzyk odb~iał się od drzewa 
i wracał wraz z echem, a potem - j ak gdyby drzewa stłoczyły się, skupiły, 
zamknęły nad nim pełne litości ... 
Ktoś rzucił za nim do rozpadliny zdechłego psa. 

lvfalcolm Lowry 
Pod wulkanem 

Bergman w Szeptach i krzykach napisał swoją wersję teatru początku wieku. Zrobił kompilację sztuk Czechowa, Ibsena, 
Strindberga. Nie realizował akcji czy anegdot tych pisarzy. Bergman zobaczył ich oczyma, obcowanie żywych z martwymi. 
Grzegorzewski' dokonuje podobnych rzeczy . Czyta utwory Kafki, Joyc 'a, Cz chowa, Strindberga, Wyspiańskiego 
(wszyscy byli u źródła naszego wieku), Gombrowicza i sprawdza na scenie materię ich słów . N ie syntezuje, on z części 
wydusza jad. Często odnoszę wrażenie, że przygląda się im, ich dramatom przez powiększające szkło . Czasem jego lornetka 
oddala to, co my konwencjonalnie jeszcze dostrzegamy z bliska. 
Stąd wrażenie migotliwości i rozdrobnienia materii. T e zabiegi badawcze, umiejętność rozbioru, krojenia, cięcia, pasja 
analityczna, scalają się w czerni i w muzyce. 

Helmut K ajzar, Z powierzchni, szkice o teatrze 
Opracował: Grzegorz Niziołek 


