
I WOJCIECH NATANSON I Iz TEATRów stoucvl 
Sny-czy oskarżenia? 
8trlndbera był .aorącym swo

lennlkiem ściałel{o realizmu. 
obserwatorako - psychologicz
nego. Później gwałtownie zrnie
nil stanowisko. Z tym samym 
tarem. s którym. w vOjcu" i 
.,Pannie Juli.i" dążył do J>OCE
n.anl.a zjawisk. próbował teraz: 
mie67.allia. czarow i emocji. f.an
tastyemości i tego, co byśmy 
nazwali poelświadomością. Po
ciągało go wszystko, co się 
kryje Pod. •• Pod.szew'ką." pojęć 
doświadczalnych. Najsilniejs.zym 
symptomem tej nowej 1endencii 
stal alę dramat • .Do Dama&Z
ku", Byl to inny, nieoczekiwa-
11.7, nieznany Strindberg. 
Myślę jednak. łe s.tn.leje 

czynnik, łączący rótne la.%1 
owe! twó~cl: aloa D.llmięt
nokl. i bólu. „pierpię - więc 
jestem" mógłby powiedzieć 
rtwÓll"C& „Tańca śmierci". P<>czu
cie nie!;Drawiedllwoścl bylo w 
nim bwe od dzieciństwa. Stalo 
.tę komplelksem. Aluzje do wł.a-
911ych wzeżYć zawiera „G r a •n ó w", zaprezentowana obec
nie w warszawskim Teatrze 
WSP6k:zes.nym. W dzieclńlltwl.!t 
Ukarano Strindberga :za „wYatę
iiek", któreg0 nie popełnll. Na 
-ucho mu uszedł grzech ~·-

wl.6cl.e doifon,any, Nie wl&domo, 
która . z owydl niee.prawiedll
w<Nici boleśniej dołlknela. C!hloo
ca. 

Takie l w ml. poetaci. 
Strindbergowskie myś.lą 1 mó
wi. o k!rzywdadh. Nie chodzi 
tu o iom. iare śnień - i 8llÓW 
o lnie - któr• daje Slowadki. 
Nie ma PoCZUcia. te b'cie jeat 
a.nem nieodłącznym od jawY, 
jak aię dzieje u ca.Jderona i 
Szekspira. Nawet cór.ka hindus
kieRO bóstwa. Indry, któr• 
Strindberg wYJ)t'OWa.dza zgodnie 
z upadoba.niami awej epoki. ma 
zaznać amaknl tyci& 1 miłości. 
bJ' móc JJ()Wiedzieć: _ ........ „~ 

Who • ~ snacz.v być 
~ w _,... .... c:zea;o me 

. cenlleł 

Zału1- nawet, lkiedYł nie 
zawJ.nil. • 

Be:tyaer ~ienia w 
warszawskim Teatrze Wspók7"
anym. ~ciel Prus, suge
ruje pc)ekf! ma: „P&ti' lezy 
na ziemi. w l>OIZYdi czlowie'ka 
śn.11\'Cego - a to.. co się na sce
n.ie dzieje, jest projekcją jego 
somnambulizmu ,.Autor ( ... ) t>ró
bowal ( •.• ) naśladować niesko
ordynowaną. lecz i:><>=le lo
J[!.C2'Jllą formę snu", mówi 
Strindberg. "Wszystko może ai.ę 
wyda.rzyć. wa.zystko jest moż
liwe ( .•• ) Czas i miejsce nie 
istnieją. Na ble.hej t>Odstawie 
rzeczywistości. fantazja snuje i 
tika nowe · wzory: mieszaninę 
w&00mnień, przeżyć, swobod
nych pomy.slów, nonsensów ł 
lmprowiza.cji". 

Wszystko sl.ę mo!e Jl(San;yd? 
Wszystko - z wYiątkiem szezlt
ścia. Strindbe" mówi. łe .,Mn 
to ocwobod:zlclel", a nawet .~Y 
Jest doj.muJący męką", .4)rzy
cbodz1 t>n:ebudzeni• 1 llC)dzi 
cl.el'l>14cea0 s ~•"· 
Nlnbyt to moona 1)0Clechal 

Autor lllawia niełatwe zada
nie reżYlerowi I aktorom. M a
c lej Pr u ar, irucenizując „Grt:i 
snów" uprościł te'kst 1 mocno"° skondensował, opuszczając 
niektóre alegorie. Z ról aktor
skich najciekawsze mi się wy
dalY te. których nierealność 
wYni4tla z niezwyklej sYtuacji, 
;przy zastooow.aniu dojrzalych i 
l)recyzyjnych środków. Myślę 
o Henryku Boro~ (ojciec, 
nauczyciel. rektor). Ja.nie En&'-
lercle {Oficer), Anłonlnie Gor
do11-Góreckiej (Matkall. Poll 
Raksie (Ona) .I Krzysztofie Włe· 
ezorku (Oficer). 


