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G ra snów Augusta Stri!ndberga to 
ni~ tylko jeden z ważniejszych 
dramatów tego autora, ale również 

jeden z bardziej znaczących w historii 
rozwoju nowoczesnego dramatu euro
pej3'kiego. Napisany w roku 1901 był na 
o·,ve czasy rewolucyjnym przedslęwzię
„:.":n te:itralnym, zrywającym z natura
listycz..'1ie kształtowaną ali:cją sceniczną 
i proponującym w to m~ejsce a'.i;cję men
talną. Niejednokrotnie podkreślano pre
kursorstwo Gry snów wobec ekspresjo
nizmu i przede wszystkim - surrealiz
mu, który nie tylko penetrov.rał marze
nia senne, ale próbował posługiwać się 
w swojej poetyce regularni rządzącymi 
snem. Podobnie Strin<lberg - jak mó\vi 
w przedmowie do Gry snów: .,Próbował 
naśladować nieskoordynowaną, lecz po
zornie logiczną formę snu". 

Co innego jednak miejsce i znaczenie 
dramatu w historii teatru, a co innego 
jego atrakcyjność dla współczesnej sce
ny. Najlepszy komentarz historyczno:. 
-teatralny nie ożywi zwietrzałych prob
lemów. A jak jest z' Grq snów Strind
berga? Wbrew pozorom ten „nowocze
sny" dramat nie jest latwy do wysta
wiania. Dowodem choćby !akt, że w pa" 
nującej obecnie modzie na Strindberga 
oniryczna Gra S'nów bywała omijana. 
Tym większa zasługa Macieja Prusa, 
który w warszawskim Teatrze Współ
czesnym zrobi! .sprawne i interesujące 
przedstawienie. Przede wszystkim Prus 
oczyścil strindbergowski dramat z nad
miaru symbolffd i alegorii, która była
by dla nas niestrawna, a pozostając w 
zasadzie wierny tekstowi wyekspono
wał dramaty, czy też. okruchy drama
clków ludzkich. Nie ma więc na scenie 
Współczesnego, mających charakteryzo
wać sen, przeobrażeń przedmiotów, np. 
drzewo-wieszak-kandelabr, nie ma lasu, 
olbrzymich r(ri:, złotego zamku, ruin itp. 
Podobnie jak zostały zlekceważone 
przez Prusa teoriopoznawcze ciągoty' 
Strindberga motyw zamkniętych 
drzwi prowadzących do nicości. 

Przekonanie Prusa, że sprawy ludzkie 
wystarczająco zagęszczają akcję drama
tu było nader słuszne. Ca prawda jest 
to akcja mentalna, ale oparta na wy
raźnej ramie kompozycyjnej - w pier
wszej scen'le Poeta zapada w sen, w 
ostatniej z tegoż snu się budzi. Stąd 
więc wszystkie osoby przesuwaj:tce się 
przed ,naszymi oczami są wytworem e
go imaginacji i podświadomości, s d 
wszystko może się wydanyć. Wiado 

jednak, że zbyt wielka dowolność nisz
czy tkankę dramatyczną, brak ciągów 
przyczynowo-skutkowych - zaintereso
wanie widza, stąd Strindberg, obok 
ogólnego założenia, że wszystko, co oglą
damy jest snem poety, wprowadził cen
tralną po~lać - Córkę Indry, Agnes, 
która spina poszczególne scenki, skecze, 
d:alo;;i. C.Jrka hindus:..:1ego boga Indry 
(no~:ibene zoslala ona wymyślona przez 
Strindberp) schodzi na z'emię, aby 
o'.Jcjneć z bliska ,.padół !ez''. aby prze
konać s'.ę czy rzeczywi~cie ludzie mają 
tyle powodów do skarg I uczestn'czy 
Agnes w ludzkim życiu, a raczej jego 
okruchach, które jednakże wystarczaj;·i, 
aby dowieść powszechności ludzkich 
cierpień. 

Taka jest kono.trukcja fabularna Gry 
snów i takie jej pesymistyczne prz:?
słan i e. A przecież oglądamy sen... nie
stety, nie ma tam wiele z atmosfery 
·ulotnego marzenia sennego, to raczej 
antymarzenie, z którego szybko chcemy 
się obudzić. 

Mała scena Teatru Współczesne
go obleczona została w czerń i sza
rość przechodzącą w głębi w bia
ły ekran, za którym od czasu do 
czasu przesuwają się postacie - te 
same-inne. Po bokach kilka zakra
towanych okien rozświetlanych smuga
mi światła. Jedynie światlo zmienia za
budowany prostokąt czarnej sceny. Na
strój współtworzą z nim ruch sceniczny 
i muzyka. Przede wszystkim muzyka. 
Rozbrzmiewa niemalże przez cały 
spektakl mimo że przynosi tylko dwa 
motywy: ponury, wznoszący się i opa
dający półtonowo motyw ostinatowy i 
z pewnym trudem toczący się motyw 
walca. Ale nawet kiedy walc dochodzi 
do głosu, nakłada się na niego groźne 
ostinato. Muzyka Jerzego Satanowskie
go nie !lustru.ie spektaklu, ona - jako 
jedyna - wprowadza symbolikę. jakże 
prostą i czytelną: dwupostaciowości 
ludzkiego życia, nieodłączności i prze
mienności nędzy, cierpienia i marzenia. 
Należy specjalnie pochwalić Jerz~o 

Satanowskiego, który w ciągu ostatnie
go czasu, dając kilka zdecydowanie róż
nych, za to świadczących o doskonałym 
wyczuciu teatru ilustracji muzycznych, 
zaznaczył dobitnie swoją obecność 
wśród kompozytorów muzyki teatralne . 

J t więc w tym oczyszczonym z na 
mi ru znaczeń, oszczędnym w zamyśl 
p edstawieniu nastrój. Jest też prz 

oólnej ponurości specyficzny komizm. 

Komizm, który niestety nie m:i dostępu 
do centralnej postaci - Córki Indry -
Prus spotęgował w całym przedstawie
niu gestem i ruche.m scenicznym. Koro
wody tancerzy-kuracjuszy, przejazd na 
wózku inwalidzkim dawnego rozpust
nika, umizgi pary kochanków mają W"

dźwięk groteskowy. A powtarzanie ty<' , 
scen w sennym rytmie wprowadza elf'· 
ment konieczności. Gdyby zechcieć do~ · 
ładnie zinterpretować ten wątek wów • 
czas można by mówić o paralelizmie 
„odkryć" Strindberga i Freuda. l\foi( i 
więcej w tym samym czasie Freu I 
skonstatował, że przymus powtarzania, 
owa regrcsyjność natury ludzkiej, jest 
jedną z jej cech dominujących. SkorC' 
jesteśmy przy Freudzie„. psychoanali
tyczna intcrpret:icja Gry snów nie 
należy do rzadkości. A więc psychote
rapia jako naczelny zamiar przy pisa
n' u Gry snów po najcięższym w życiu 
pisarza tzw. kryzysie Inferna. Zapew
ne, aspe!d autoter:ipeutyczny - podob
nie jak w innych sztukach istnieje. Jed
nakże szczegółowe śledzenie, które mo
tywy przedostały się bezpośrednio z ży
cia autora wydaj!:! się mało płodne. Po
dobnie zgłębianie natury snu i szukanie 
j ~;(o poetyckiego ekwh·•alentu nie naj
oardz'ej - jak są:lzę - zaprzątało au
tora. Zbyt interesowało Strindberga sa
mo życie i jego najróżnorodniejsze. czę
sto ciemne, przejawy. A sen mógł być 
tylko iormą komentarza, niemniej po
nurą i bolesną. W końcu dochodzi się 
do pewnego kompromisu i stawia znaki 
równości pomiędzy snem - poezją -
życiem, przydając realności dwóm pier
wszym, a ujmując trzeciemu i takie 
zdaje się być przesłan ie oddziaływają
cego emocjonalnie spektaklu. 

W Gr=e snów ról co się zwie, ale moż
liwości pełnego wygrania się nie · ma. 
Może dl:i.tego warto odnotować aktoi:
stwo Antoniny Gordon-Góreckiej (Mat
ka), Henryka Borowskiego (Ojciec-Rek
tor), Jana Englerta (Syn-Oficer) w epi
zodach jakże pełnych wyrazu. Również 
Krzysztof Wieczorek, już w całkiem in
nym emploi, bardzo oszczędnymi środ
kami przekazuje tłumioną nienawiść i 
surowość egzystencji biednego adwoka
ta. 

Chyba najtrudniejsze zadanie miała 
.Joanna Szczepkowska (Córka Indry). I 
tu, niestety, pełnego sukcesu nie można 
zaliczyć. Jest to rola poprowadzona lo
gicznie i czysto. za to na jednym tonie, 
zdziwienia i podniesionego głosu. Wpro
wadza to - co prawda - walor obco
ści - przynależny tej postaci - ale 
dość szybko nuży, a nawet niecierpliwi. 
Z tym, że to już wina nie tylko aktorki 
czy rezysera, tylko patosu i sztuczności 
przydanego tej postaci. • 

August Strindberg Gra sn6w Teatr Współ
czesny w Warszawie. Przekład: Zygmunt 
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