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Dwa pierwsze nazwiska w tytule felietonu wrosły już daw- Strindber_g.a, to chy~a byłoby bar-
no w glebę i krajobraz polskiego teatru trzecie nazwisko _ Yva- dziej celowe wystawienie jego „Dro-
na Golla - jest w tym teatrze nowe. A łączy trzech wspomnia- •1 do Damaszku". 
nych dramatopisarzy demaskątorska pasja, ostre widzenie ota
czającego świata i zjawisk społecznych - chociaż wypowiadaj4 
się w bardzo różnych poetykach. 

TRZY jednoaktówki Mrożka -
.,Na pełnym morzu", „Karol" 
i „Strip-tease" - wystawione 

obecnie na Małej Scenie Teatru 
Powszechnego1), należą do pierw
.i;zego okresu twórczości autora 
„Tan~a" - powstały i zostały o
publikowane (w „Dialogu"') w 
1961 r. (po kapitalnych debiutan
ckich „Policjantach''. „Męczeńst
wie Piotra Oheya" i „Indyku"). 
Warszawa pozwoliła się wyprze
dzić innym scenom w ich wysta
wieniu: zrealizowano je w 1964 
r. na małych scenach „Drama
tycznego" i „Ateneum". 

Jak odbiera się te jednoaktówki 
dzi•, po siedemnastu latach od Ich 
prapremiery! Ukazują one Mrożka -
chciałoby sit rzec - w „stanie che
micznie czystym", są dla Jego twór
czoicł ciule reprezentatywne - I 
dla Jego gon:kleJ filozofll I dla je-
10 poetykl „racJon-ailstycznego ab-
1urd11". z nakomlc1e wytrzymują 

„ prób ll! cza1u", bo Ich problematy
ka - p r oblematyka wolności 1 pn.e
moey, „1llalektycznego" oportunizmu 
1 równ ie awułraryzowaneJ „dialek
tyk1" 1ł0111nk6w mlęd:ayludzklch na 
styku 1połeczeństwo - jednostka o
ra11 władza - obywatel Jest 
•cil\Ż aktualna. Jest to też prze
rażaJ11ce, klinicme wręcz siudium 
strachu I „gnojenJa człowieka przez 
człowieka". Wszystkie trzy jednoak
tówki utMymane są w tej samej 
„Mroi:koweJ" poetyce intelektualnej 
tragigroteski, zaś ich olbrzyml.e po
wodzenie na scenach zachodnich 
hriadczy o łym, olt Mrożek bardzo 
celnl.e godzi w najbardziej obolałe 

miejsca i 1cho~zenla 6w1ata wsp6łcze-
1nego. 

Twórca omawianego przedsta
wienia, znany aktor Władysław 
Kowalski, (debiut reżyserski) chy
ba trafnie wypunktował wszyst
kie ideowe i społeczne pointy u
tworów, ich przewrotną dialekty
kę i gorzką satyrę. Być może za 
często wykonawcy (Kazimierz 
Kaczor, Maciej Szary, Andrzej 
Wasilewicz, Piotr Cieślak, Ma
riusz Benoit) nasilali głos (zwłasz
cza w „Karolu"), widać jednak, 
że autor zaraził ich swą pasją i 
że go dobrze rozumieją. Warunki 
sceniczne osłabiły nieco wymowę 
„Strip-tease" - zamiast wyciąga
jących się z lewej i z prawej rąk 
wychodziły okutane w czerń po
staci, z obnażoną co prawda a 
więc wyeksponowaną ręką; warto 
by pomyśleć nad przeinscenizo-

turze) ale równiei: i poza własne 
formy i poetyki teatralne. „Gra 
snów'', to nie tylko konwencja 
snu - to d z i a n i e s i ę snu, a 
więc grać tr7.eba tę sztukę nie w 
poetyce snu lecz j a k o s e n . Sen 
śniony przez Poetę, sen o ziem
skiej wędrówce córki boga Indry, 
doświadczającej goryczy, zawo
dów i nieszczęść ludzkiego losu. 

Z teatru 

Przez całą sztukę przewija się jej 
jedna, jedyna konstatacja: „Bied
ni ludzie". I jest to chyba też je
dyna sztuka, w której Strindberg 
ujawnia swoje głębokie współ
czucie dla cierpiącej ludzkości. Są 
też w „Grze snów" elementy sa
tyryczne. 

Wydaje się, te waina Jest tu ln
scenl:zacja, przede w zystkim plasty
czna. Wyeksponowanie przez Macieja 
Prusa s ł o w a przy suaroścl sceno
grafii było chyba dość ryzykowne -
jest wiele scen, które ześllzguJą się 

na niebezpieczną granicę śmieszności, 
i chyba zasługą wykonawców (prze
de wszystkim J. Szczepkowskiej w 
roll Córki Indry, J. Englerta jako 
Oficera, A. Gordon·G6reckiej i H. 
Borowskiego grających jego rodzi
ców) jest niedopuszczenie do pcze
kroczenia tej granicy. 

O D „normalnego teatru" od
biega też „Matuzalem" Yva
na Golla3), niemiecko-fran

cuskiego pisarza, uchodzącego za 
współtwórcę dadaizmu, ekspre
sjonizmu oraz prekursora surrea
lizmu. Nie czytałem tekstu sztuki, 
jej sceniczna prezentacja w ma
nierze „szajnoidalnej" czy też mo
że „szajnopodobnej" nie wydaje 
się wyznaczać tej twórczości -
dziś - aż tak wysokiej rangi, ja
ką wyzpaczyła jej nota w progra
mie teatralnym. Wygląda to na 
dość płaską satyrę „antymiesz
czańską", jeszcze jedną - dziś już 
mało odkrywczą - satyryczną 
sztukę o „strasznych mieszcza
nach", których ma uosabiać fab
rykant oBuwia Matuzalem (Zyg
munt Maciejewski), z elementami 
satyry na „dialektykę rewolucji", 
upersonifikowanej przez rosyj
skiego Studenta (Czesław Nogac
ki) jakiegoś dalekiego kuzyna 
Prisipkina z „Pluskwy" Majako
wskiego. No więc chyba raczej 
ciekawostka historyczno-literac
ka niż warte włączenia do stałego 
kanonu repertuarowego dzieło 
sztuki scenicznej. 

STEFAN POLANICA 

1) s. Mrożek - „Na pełnym mo~u", 
„Karol'', „strip-tease". Premiera Te
atru Powszechnego, Reżyseria W. Ko
walski, scenografia J. Banucha. 

2) A. Strindberg - „Gra snów". Pre
miera Teatru Współczesnego. Prze
kład Z. Lanowski. Re-.l. M. Prus. sce
nografia E. Starowieyska, muzyka J. 
Satanowski. 

3) Y. Gon - „Matuzalem czyli wle
czuy mieszczanin". Prapremiera Te
atru Studio. Reżyseria i scenografia 
A. Markowicz. muzyka A. Głowiń
ski, przekład B. L. Surkowska. 

waniem tego istotnego elementu --- - --------------------------
sztuki. 

W zupełnie inny świat - świat 
wizji sennych - przenosi nas 
„Gra snów" Strindberga w Tea
trze Współczesnym1). Ale i z niej 
przebijają - chociaż w łagodniej
szej formie - niemal )VSZystkie 
dotychczasowe obsesje autora, 
wyrastające przede w,.llzystkim ze 
smutnych dośw1~adc ń dziecil'ist
wa. W sztuce te· rindberg pró
buje Wyjść nie ylko poza swój 
naturalizm (tak różny od główne
go nurtu tego kierunku w litera-


