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Upajanie nicością 
Teatr Wę6kiutm7 - Gra 1116,... Aq'asła l!ltrln4berra, przekłac! 

Zygmunt Łano-kł, re e a - Maciej Pru1, 1cenografla - ~wa 
l!ltarowleyska CPn1 wsp6łprHJ loaa DJ Radsklej), muzyka - Jen1 Sa
tanow1kL 

Z TEATRU 

WITOLD 
FILLER 

Moda na Strlnd
ber1• trwa w 
polskim teatrze. 
Mało to trwa, 
ona pnyblera 
na 1lle, obej
muje nowo tytu
ły 1 now.o ele
ment7 w twór
czości 1kand7-
naw1ldego pisa
rzL Początek 
modzie dał bo
daJte DUrren
matt iwą efek
town" choć o
fekclarslai tran11-
krypcją „Tańca , 
łmlercl"„. A mo-
ie to nie „Pla7 
Strindberg"? 

Mote to JMJJCZo duch Adwentowl
wicza patronuje naszer 1laboścl do 
poety, co tak bllaki młodopolskim 
roztrojeniom jatn!, 6wezeenym du
maniom o śmierci. ab.syntom I pra
chuciom. To nasz Karłowicz śpiewał, 
te „na ogromnym, elch7m morzu 
chciałby leże6 w łodzi („.) I tam, gdzie 
blask słońca nie 4ocho4zl upaja6 sl41 
nJcośclll"· Ten ~iew Karłowicza roz
pisany na strzępki dialogów to prze
cież „Gra 1n6w": ucieczka poety we 
w~mnienle, w .sem, w zwidy 1 oma..
my, z których buduje oobie teru 
biog-rafię. 

Mote tym tylko Stdn4berr e4-
mienny, to w tej G1Domatepelc1neJ 
mgławicy bły1ka oo chwila Ironia, 
sarkazm, iart. Strlndberr ucieka w 

n, by drw16 1 własnego tycia -
polscy rówldnłc7 Słrfndbersa bl.qll 
śnić1 bJ bezpiecznie przez 1en 1zlo
chac.-

IronicmoU obrazów, 1 jakich 
Strindberg nanizał t41 1woją „Grę 
o snach" zdawał 1lę rozumieć Ma
ciej Pru1. I może bardziej o niej 
myślał, niż o 1ymbolice całej opo
wieści Stąd też 11pektakl Je•t w więk
szym stopniu komentarzem do tek
stu Strindberga, niż tegoż tekstu in
terpretacj11. Pru1 opowia&l nam o 
dziwnym dramacie, którego boha,te
rowie poddani zostali prawom oso
bliwej grawitacji przekształcającej 
ich jestestwa aż do granic karyka
tury, a nawet poza taką granicę. 

W rezultacie Prus fi'& kabaret, a 
nie utwór dramatyczny. Tylko czy to 
i\le? Podejrzewa.m, że „Gra snów", 
interpretowana z pełnym pietyzmem 
wobec filologicznych i filozoficznych 
wybrzmień oryginału, byłaby nu
dziarstwem nie do wysiedzenia. MożP. 
Hebanowski zrobiłby to z sukcesem? 
Ale chyba tylko on Jeden. Prus od
rzucił cały ten balast psychoanalizy, 
dał - jako się Juł rzekło - kabaret 
ze Strindberga. I wygraL 
Wygrał, gdyt jego przedstawienia 

(godzina i trzy kWadranse bez an
traktu!) słucha się z uwagą, chwilami 
z rozbawieniem, chwilami z podzi
wem. Na podziw zapracowały tet obie 
panie, które „Grze snów" zakompo
nowały scenografię: Ewa Starowley-
1ka l Joanna Radzka. Puste płasz
czyzny, tiulowe prześwity, okna roz
żarzone ogniem i gry reflektorowych 
smuit, co tną ciemną przestrzeń na 
poletka akcji. Swlatlo współgra 1 
muzyk". Plastyka Jest z Milncha, 
muzyka tonem biernie 1 Karłowicza. 
Czyli suma do sumy l całoś6 powstaje 
w swej słylowo§cl czysta. Aktonka 
era Wipólbr:mnl • łł'm w1Q11łklm. 

• 

l!ltyUstyka przedstawienia nakazuje 
aktorom szukać dla siebie form nie do 
końca oczywistych, tonów ~łama
nych, ruchów somnambulicznych . 
Aktorów zdaje się bawić ta skala za
dań. Mimo że tekst nie mami Ich 
tradycyjni' pełnością ról, w „Grze 
mów" ról de facto nie ma, są kwar
tety wokalne, są pantomimiczne prze
rywnlld, są momenty orgiastycznego 
chaosu. Trudno w związku z tym 
wyodrębniać w przedstawieniu soli
stów, a przecież jal'i;iłffi odnotować 
s~w 1'tf ania dla lA n ny n
- 6reC e1/ gdy • @Piibdżł@ M&tkl 
i roponuje urzekająco piękne, pełne 
poezji, Jakieś koele w swym d:fwięku 
prowadzenie głosu; trudno nie po
chwalić Krzysztofa Wieczorka za 1u
gestywne mno:!:enie dynamizmu w 
monologach Adwokata, a Henryka 
Borowskiego za wydobycie całej iro
nii z wykrzykiwań mentorskich Ojca
-Rektora. 

Zresztą nawet mimiczne epizody z 
tła są w tym przedstawieniu pełne 

"Wyrazu (kapitalna sylwetka Don c 
Juana z lnwalidzkieito wózka w uję
ciu Ryszarda Ostałowskiego). Skala 
zadań każe powiedzieć Jeszcze o od
twórcach dwóch ról, prowadzących 
wątek konstrukcyjny spektaklu, speł
niajacych swoiste funkcje konferan
sjerów w tym kabarecie Prusa l 
Strindberga: Joanna Szczepkowska " 
(Córka Indry) oraz Cezary Morawski 
(Poet!l) musieli zwalczać szczególną 
emfazę l pretensjonalność swych dia
logów. Zaliczyłbym Im oboj~ remis. 
W danym przypadku to naprawd 
du:!:o! 


