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KILKA UWAG O SZTUCE 
„Drewniana miska" Edmunda Mor
risa to sztuka ze środowiska dale
kiego południa amerykańskiego. 

Słońce praży tutaj jednostajnie, jak
by nigdy nie miało ustąpić miejsca 
nocy. Przyjmujemy, że rzecz dzieje 
się po drugiej wojnie światowej. 
Sztuka napisana bardziej dla wi
downi niż dla krytyków. Czasami 
warto to zaznaczyć. Postacie sztuki 
dobrze osadzone w swoim środo

wisku, narzucają się autentyzmem 
swoich przeżyć. Ich sytuacja okre
śla stosunki międzyludzkie w ogóle. 
Człowiek szamoce się z innymi i z 
sobą samym. Sztuka niesie problem 
odwieczny: jest nim starość. Cho
ciaż „Drewniana miska" ociera się 

o melodramat, zawiera przecież spo
ry ładunek rzeczywistych i rzetel
nych wartości, podanych w sposób 
artystyczny, ale zarazem bardzo ko
munikatywny. Z naszej strony -
teatru - szukaliśmy w tej sztuce 
syntezy realizmu psychologicznego. 
Ten punkt widzenia prowadzi nas 
w codzienność, wśród ludzi: zawsze 
fascynujących i zawsze ciekawych. 
W tym spektaklu zawierzmy realiz
mowi psychologicznemu (nie będzie 
nas nęcił naturalizm podświetlony 

rampą iluzji), a zajrzymy blisko 
ludzkich spraw, doznań i konflik
tów. Poznamy ich rozmowy, samot
ność każdego z nich, izolację sta
rości. 

Powiedzieliśmy: dramat psycholo
giczny. To znaczy przede wszyst
kim aktor czyli ktoś, komu trzeba 
zawierzyć, obdarzyć go zaufaniem. 
„Drewniana miska" jest dramatem 
realistycznym, ale nie pozbawio
nym waloru poezji. Daje prawdę 

i przeczucie prawdy, intymność 
i drastyczność, które stają się nie
odłączne. 
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