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·wszechświat nie ma granic w przestrzeni. 
nie ma poczatku i końca w czasie. 
nie ma fet w nim me do zrobienia dla Stwórcy. • 
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Salon przed Reuiolucja Francuską 

Bunkier po trzeciej wojnie . wiatowej 

MARTEUIL - Wicehrabio. Sądziłam. że 
nagle ten nowy płomień. I do tego b 

na próżno. Nic rozpali pan już mego 

Mówię to panu nic bez żalu. wicchra 

powinnam powiedzieć chwilę. minut 

towarzystwu byłam szczęśliwa. Mó 

o pańskich odczuciach. A może pow 

mogłam się panem posługiwać. panc 

dzcnia się z moją fizjologią. żeby od 

jawi się jako uczucie szczęścia. Nic z 

Niech pan nic cofa ręki. Nic żebym 



u 

H einer MCiller (ur. 
1929) należy - obok 

Botho StrauBa i Tankreda 
Dorsta - do najgłośniej
szych żyjących dramatur
gów języka niemieckiego. 

Cały jego dorobek twórczy 
przypada na okres Istnienia 
NRD. której był obywate
lem. niemniej na długo 

przed upadkiem berlińskie
go muru jego sztuki częsclej 
grywane były po zachod
niej niż wschodniej stronie 
laby. Na przełomie lot 
pięćdziesiątych t szesć:dzJe
siątych dał się poznać Jako 
autor niekonwencjonalnych 
„sztuk produkcyjnych" , sta
wiających w nawiązaniu 

do poetyki Brechta niewy
godne pytania pod adre
sem budowanego. w zało
żeniu postępowego. w rze
czywistosci równie antyhu
manitarnego jak poprzedni 
ustroju społecznego. W pó
żniejszych utworach. krążą
cych obsesyjnie wokół pro-
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blemu mechanizmów pro
cesu historycznego. historia 
jawi się już Jako niemal mity
czne perpetuum mobile 
zniszczenia. zamknięty krąg 
mordu. Związany z proble
mem rewolucji motyw prze
kształcenia się ofiary 
w oprawcę I vice versa to 
główny temat takich sztuk 
jak Filokłet (Phlloktet. 1968). 
Horacjusz (Der Horatler. 
1973). Bitwa (Die Schlacht. 
1975). Mauser (1978. Mau
zer) czy Misja (Der Auftrog. 
1979). Pesymizm autora I je
go dystans zarówno· do 
oprawców jak I ofiar znaj
duje najsilniejszy wyraz 
w sztuce Hamlet Maszyna 
(Hamletmoschlne. 1977). 

Zrytualizowano. bestials
ka walko każdego z każ
dym o przetrwanie I rysują
ca się w tle ostateczna za
głada zdegenerowanego 
swiota to motywy pojawia
jące się m.ln. właśnie 
w Kwartecie (Quortett. 
1981). W zamierzeniu Mulle
ra forma jego teatru ma 
odwzorowywać charakter 
naszych czasów. 

J. St. B. 
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W swym króciuteńkim utwo-
11e „Quartełt" Helner Muller' ' 
sięga po temat story, dobrze 
(wło5nie: czy nopewno dob
tze?) znany. Temat odwieczny. 
Smlerć: . Poslugu)e się przy tym 
w sposób absolutnie dowolny 
tłem I dwiema postaciami 
z „Niebezpiecznych związków" 
de Lacłasa. Ale C'l>I to cos no
wego? Z tej słynnej powieści 
epistolome1 czefPOł przed nim 
Christopher Hampton, Stephan 
Frears ZJobil znokonYty firn .. Zgo
do. tyle tyl<o, że I Hampton I Fre
ors bliżej k.Jb l'llecO dolej trzymol 
się filery powieści. MUtler ZoS jest 
niepoprawny. by nie rzec nie
grzeczny wobec 'Wieldego po
paedniko nie zwroco)oc więł<szeJ 
uwagi no de Locloso umieszcza 
w dowolne) kole)noSci dobrane 
według swego „wic!Zi ml się·· wą
tki I postaci. iewlele obchod2l 
go logiczno ciqgłoSć: okcjl nie za 
bardzo dba o psychologiezne 
prawdopodobieństwo postocL 

O Ile jego poprzednicy bar
dziej skupioll się nad sposobem. 
nad Intrygą. z powodu której 
Valmont ginie tok jak ginie. o ty
le MuDero interesuje Juz właści
wie tylko smierć:. Alę nie smierć: 
Jako akt strzensty. Smlerć: jako 
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śmierć:. I więcej w niej smrodu. 
zgnilizny I drwiąco wykrzywionej 
gęby życia. nit patosu. C'l>I tytko 
poSwlęcenia. Smlerć: w kulturze 
francuskiej nie było Zjawiskiem 
szczególnie przerażającym . Ba. 
nawet osobliwie celebrowanym 
(zob. „Człowiek I śmierć" Philip
pe Arte$a). co dowiadującym 
slę o tym dzisiaj moze przeszko
dzić: w smacznym obiedzie lub 
wywołać: grymas nieopisanego 
vprost zdumenlo. Stąd tez pew

nie de Laclos uśmiercił Valmonta 
nieomal hero1CZT1le. choć: nie 
bez jadowitej kropU drwin 

Pamiętajmy Jednak jak umie
rali ~cerze z „Pieśni o Rolan
dzie' . cóż stolo się z Tristanem? 
Ale Jakob n de Laclos oglądał 
akty zbiorowego terroru. widział 
g lotynę . Może więc stąd u nie
go to nuto drwiny? Helner MGJler 
jest zoS Niemcem I to z byłej 
NRD. Gdy mloł dziesięć lał Hitler 
zdecydował się zapanować: 
nad światem. Jakiż więc wymiar 
może mleć śmierć: w wydaniu 
kogo5. kto przeżył cos takiego. 
jak li woino? Nasza ileroturo Jest 
pelno dzieł Inspirowanych wojną 
I 5mierclQ. Jednak czegoS takie
go jak .. Quortett" MUllero w poł
Slam dramacie I lterołurze nie 
uświadczymy. 2!e to czy dotxze? 

Jacek Stnemżalskl 
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• trzeba być no tyle dorosłym . by zrozumieć, 
że życie nie Jest sprawiedliwe W każdej sytuacji 
musimy po prostu działać najlepiej jak potrafimy .. 

Stephen W Haw1<1ng 
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