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FAScYNACJA dziełem I je i prawdą, gdzie Jest praw- Indry Joanna 8zczepkow1ka, 

· Strindberga trwa nadal. da, jaki · jest setiS życia. mówiąc czysto i .dźwięcznie 
Najwybitniejsi inscenl- Może odpowie na to pytanle poetycki tekst Strindberga z 

satorzy pragną zmierzyć się z poeta, alter ego autora? Ale pełnym zrozumieniem jego 
jego dziełem. „Gra snów" jest i on nie zna prawdy, potrafi sensu. Pełn~ wyrazu J>OStać 
Jednym z najtrudniejszych, uiledwie stawiać pytania, na Oficera .!ltwarza Jan Enirlert 
ale i najgłębszych, najpięk- które odpowiedzieć ma córka Wśród protagonistów tego 
nlejs:iych dzieł genialnego boga Indry. Przybyła z ut· pr.e;ed.stawienla wymienić na
Szweda. Spotkanie z tą sztu- światów, by poznać tycie ludd le.ty ponadto Henryka Borow
kit w Teatrze Współczesnym na ziemi, może ocenić z per- 1kJeco (znakomity rektor), 
jesł wielkim przeżyciem. spektywy wiect.ności ich cier- Kr:c)'WzCOfa Wieczorka (Adwo-

Maciej Prus nie próbował 
niczego poetyzować, nie pre
zentuje nam zwiewnych, czy 
nie-zwiewnych opowiadań, u
nika wszystkiego, , co trąci 
sztucznością, „poetycznością'', 
nastrojem, nawil't tego, o by

p1enla. Ale i ona nie da od- kat) Antoninę Gordon-Górec
powiedzl poecie, ucieknie w· k1t (Matka), Barbarę Sołtysik 
przestwo1z.a swych i:imnych (Odźwier.na), Wojciecha WY· 
niebios, przyrzekając jedynie, aockiero (On) i pełnl\ wdzię
że wniesie skargę przed naj- ku Polę Rak11ę (Ona). Pozo
wyższy tron, pocieszając go, staje w pamięci charaktery
że wie terat, co m.aczy być styczna pgstać Don Juana, 
człowiek:;~m. stworzona łrodkami mimicz-

TEATR 
nymi 1 gestem przez &>'Harda 
Ostałowskleco. . 
Słabością przedstawienia 

jest ~ana niezbyt przeko
nująco przet Cezarero Mo-
rawsklegu wat.na rola Poety. 

ło w „Grze sn„w" tryb...t m, 
oddan::rm prądom artystyci
nym epoki, a szczególnie sym
bolizmowi. Po prostu przeczy
tał „Grę snów" jak wspol- , 
czesny człowiek. Straciła na I 
tym nieco liryczna warstwa , 
sztuki, jej fantastyczność i eg- . . Barda:o ło amułna aztuka, bo 
zotyka. Tę cenę zapłacił Prus I smutny, łragłczny był los pi
u jasnosć myśli, jaką wypro- sarza, ~t6r7 znalazł się, po
wadził z dzieła Strindberga. dobnie Jak wielu Jemu wspol

czesnych, w ilepeJ ullc1ce, a 
której nie wldział wyjlcla. 

Tu zabrakło głębi, rola po
traktowana została dość po
wierzchownie. Aktorów dy
sponujących większym do
świadczeniem ~enicmym, re
prezentujących poważniejszy 
kaliber osobowości teatralnej, 
wymagałyby takte małe, ale 
watne role uczonych, dzieka
nów podstawowych wydziałów 
uniwersyteckich. 

Cóż wynikło z takiego po· 
dejścia do interpretacji „Gry 
snów"? Przede wszystkim s-o
rycz autora, który buntował 
się przeciw prawom, rządzą· 
cym w burżuazyjnym . połe
czeństwie, przeciw jego ob
łudnej etyce. Najbardziej zna
mienną jest tu może znakomi
ta scena dysputy czonych: 
dziekanów wydziału rawne
go, teologicznego, filoz iczne
go i medycznego,. na tych 
wielkości, które spierają się 
o prymat swych nauk ty o 
dla zaspokojenia ambicji · 
swej żądzy wielko§ci. Uczeni 
nie odpowiedzą na pytanie, co 

M AC1~ Piua 1>pta~ował 
bardzo precyzyjnie tekst 
Strin<iberga 1 rozegrał 

cetle przedstawienie w sposób 
najprostszy, prawie ascetycz
ny. Pusta scena. funkcjonalna 
scenografia EwJ SW.rowie -
sklej t słowo, które odgrywa 
tu największą rolę. Cały ci~
źar spektaklu spoczywa na 
aktorach, którzy mają prr.e
kazać w sposób czytelny myśl 
a tora 1 reżysera. Czyni14 to 

:i;nie, z większym I mniej
szym powodzeniem. 

Bardzo pięknie era córkę 

.Trrbuna ludu", wtorek 13.Vl.1978 r. - Nr Ul 

Znakomici\! brzmi muzyika 
Jeneco Saianowskłeco, sta
nowiąca tło i podkład emocjo
nalny całego wieczoru, towa
rzysząc swym Q!Wodzącym 1ę

kiem przeżyciom bohatert>w 
utuki, ich łllom l ich jawie. 

AOMAN SZYDŁOWSKJ.. 

AUGUST llTRINDBERG1 „GRA 
llNOW''. Przekład: Zygmun Ła
nowski. Reżyseria; MacleJ Prus. 
Sceno1rafla: Ew• Starowiey-11ka. 
1111.eyluu Jerą 8at•nowJkL ~e
IJllera w T9Cne Wą61titllł,.. w .......... 
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