
Chłodna 
G· RA.. ·H6w'1 &rinCberca. . kt6r11 Pneciwnie - jnł zabiegiem samo-

" wystawił Teatr Współczesny W • uzdrowiclelllkim. Z8111$'kaj11e w u-.. 
przekładzie Zygmunta ł.anow- tworze art st t i skiego, reżyserll Macieja Pru•• i Y ycznym rap llCe auto. - ra obBesje, tym Rmym wyzwala go 

scenografii Ewy Starowle»•klej, re- .i nich. 
prezentuje pótn11 fazę twórczości już ponad pięćdziesięcioletniego au- No dobrze, ktoś zapyta. Autor ku-
tora . Uprzednio ·zaszeregowany do ruje stę, ale dZlel11c llllł swymi b6-
naturallstó 1 k j i ó lamt z widowni„ czy nie narzuca w e spres on st w, ule- jej swoich talów do świata? Co oni 
ga, zgodnie z duchem przełomu stu- winni, te on si• "'r•.....,ł? Na to ma-
lec!, pokUllOJD przenikanta ~llQ!.l:!lc „ „ „~-, 
bytu, penetrowania mów, i#n'"lliirila _„ odpowled*,~ łalłte 11111ldzowie 
w zaoadk - i I śrnl i przez przetycte · feWtzałnw ot'ZYftCZB'"' „ Ił -Je a erc · Sztuklł ilł swoje myśli at aelllnlml817ch roz 
napisał w roku 1901. Wtedy w wal- terek. Rozładow. anlu ule•aj• takte 
ce z manieryzmem artyści wywie- „ „ 
szali sztandar secesji. Owczeme ten- Ich nie donowletl:tlane kłopoty przez 
dencje nazywa sle takte modernll. unaocznienie podobnych. . 

Twórca „Gry snów" przypisał się A więc wystawlajqc „Grę snów" 
do tych tendencji. znalazł w nich teatr mógłby pt'Eyczynlać się do u
psychiczne wsparcie do walki z roz- sookoJenla dusz. Niestety, dla nas 
terkaml pesvmlstv i , co tu krvć, w sprawach nie najbardzle1 j11trz11-
manlq prześladowcz11, w którq po- cvch, niekiedy raczej śmiesznych . 
przednio wpędzały go własne cechy Przeżycia byłego Don .Juana, przy. 
charakteru I życiowe katastrofy. kutego do wózka I zmuszonego do 
zwłaszcza dotyczqce niefortunnych uystowanla przy orgiach pleJęgntar
zwlązków małżeńskich. l<l-lrnl<'otv nie bulwermtl"· mimo 

Sztuka mówi o ziemi jako dolinie dobrej gry RY!Arda O~tawłowsklego 
udręk , będącej koszmarnym • snem I Danuty Pletraszklewlcs. 
jakiego~ bóstwa - w konkretnym Joanna Ssczepkowska w bardzo 
wypadku Indyjskiego Indry, wysyła- starannie norerowsne1 ro'\ eór"I 
jącego na ziemie swojq córkę, by Indrv w scenach 7. Krzvsztofem Włe
stwlerdzlła , co się d z•eje o" przv- czorkłem jako ubo,;lm adwokatem 
slowlowym łez padole. Nie jest ma wykazać. js1' n"wet 1obrot' 7.A· 

wszakże ak tem autorskiej rozpaczy„ mienia się w piekło. w konkretnej 
_....., ..... ~„----__..sytuacji w piekło rodzinne. Podobnie 

sceny Antoniny Gordon-OóreckłeJ 
jAl.to metVi z P~nrvk;Pm nn.-nw~'rłm 
jako ojcem I Janem Enclertem jako 
svnem-oflrerem słutll wvnlhrzv
mlenlu bólów I trosk dość częstych . 

Sztuka pokazuje jakby przez szkło 
oowli:kszające proste lud'llde udręki. 
tak jak bywaj11 wyolbrzymione w 
koszmarnych •nach. przedstawienie 
jest wyreżyserowane precyzyjnie, 
gra całego k!lkunastoosobowego zes
połu jest niezawodna. Rzekłbyś dy
plomowe studium na pl11tkę. Tylko 
te nie zostaje przekazane widzom 
przejęcie się niedolą l bólami boha
terów. A to jut nie d:tleje się z wi
ny ani gry, ant reżyserll , ani sce
nografll, ani umlejętpośct pisarskiej 
autora. Po prostu tyjemy w świecie 
większych kłopotów, więc wychodzi
my z teatru wzdychając, że mamy 
większe zmartwienia. 

JERZY ZAGORSKI 


