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O~ w.r i.c.ie na ICEillłe ka 
me.rałnej Teabru iim. Leo.n.a 
Kr~k:owskiego mamy spe 
ktakl., który wkracza w re
wiry najistotniejszych cllio
wiecz~h problemów. Przed 
stawienie dokumentujące w 
pew ien s,posób nasz czas -
czas, kiedy to właściwie nie 
żyjemy r a z e m, ale o
bok siebie. czas, kied y bu 
dujemy mur między sobą -
jak był to napisał Tadeusz 
Różewicz „dO<rZuciając 
słowa do milczenia". Oczy
wiście, ów fenomen. znak 
naszego czasu już dawno 2lO 

stał rozpoznany. Ale przecie 
to nie powód, aby pogod7Ji.ć 
się z tym. Rzeczą teatru 
właśnie jest stałe podsyca
nie w nas niezgody na ta
ką relację między człowie
kiem a człowiekiem. Cho
ciaż nie jestem pewien, czy 
teatr jest w stanie cokol
wiek zmienić„. W każdym 
raz.ie może n a z w a ć 'bo 
po imieniu. A to już bardzo 
dużo. 

„Dlaczero.„?". („L'~ 
ang.Lai.se" - tak brzmi t y
tuł oryginału) Mariuerite 
Duras to sztuka tkwiąca w 
nurcie tzw. awangardy fran 
ous.kli.ej, jak twierdzą :r.naw 
cy tej awangaroy - w jej 
drugim nuroie, którego re
prezentantami są Margueri
te DulMs i Franoois Billet
doux. W ich dziełach gęsto 
od absurdu, od absurdu na
szej oodmeillllej egzystencji, 
ale ów absurd jest zawarty 
w rupełnie innym sposobie 
konstruowania świata prz,ed 
s.tawfonego. W „Dlaczego.„?" 
gadają równie bez i;.ensu i 
bez kontaik:tu )aik - powiedz 
my - w „Łysej śpiewacz
ce", ale tam dioininuje gors
ka śmieszność ludzkiej 1y
tuaeji. ·tu zaś - smutek, po 
prostu 9ffiutek. Pr~naję, te 
wobec tej polskiej prapre
miery, która odbyła aię w 
minioną sobotę w ~elom1j 
G<>rz., jestem w pewiiein spo 
sób bsradny, spotyikam '4ę 
bowiem 11 tym „clirugim nur 
tern" na 9CEnie po ra-z pier 
wST.y. Nie mam więt do ce 
go się odwołać. 

Po pierwsr.e - illlm tekst. 
Otót - jak jut raekłem -
gęsto w nim, lepk<>, cię~. 
Bohaterowie odpowi&dają 
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Bez kontakt·u 
ni. J>Ytanil9. ty.ez.ące najb&.r
cW.ej lni"ocu1ych1 s.k!rywa
nych sfer życia. Mówią, jak 
z t)"m życiem be1.1Sensownie 
zmagają się, jak bezskutecz 
nie sta:i;ają si.ę je jakoś z.ra 
cxmalirować, mówią, jak 
właściwie nic nie chcą o oo 
bie powiedzieć. Tak myślę, 
że to jest 7l!lakomity telmt 
na słuchowisko radiowe. Na 
słuchowisko, które należy 
słuchać w ciemnym polro
ju i w samotnośCli., by n1c 
nie przesLkadz.ało. 

„Dlaczego.„ ?" grane jest 
w przekladziie Marii Stra
szewskiej. Najpierw UZ1na
nie za sam fakt jego ooko 
nania, po czym„. przygana 
za istotne i widocz.ne wady, 
lotóre bar&o utrudniają ak
torom zadanie. Uważam, że 
tekst wymaga looniecznie po 
prawek, także - niestety -
gramatyc7i!lych. 

P<l drugie - reżyseria. 
Jowita Pieńkiewicz z jed
nej &trony nie miał.a spec
ja1nych kłopotów z wrgani 
z:owaniem przestrzeni sceni 
cznej, r:oocz bowiem dzieje 
się w tym samym miejscu, 
przy stol.e i obok stołu i po
le.ga na mówieniu. mówie
ni.u, mówieniu. Ale z dru
giej - to dopiero była trud 
nośćl Szkoda, :i:e reżyserka 
nie skorzys.tała w killcu 
miejSiCach z prostego na.rzę 
dz.ia - nożyczek. Sz.koda 
też, iż momentami przedsta 
wienie podąża w klierwpilru 
- by tak ~ - łzawym, 
na pogranicze melocllrarna
tu. choć, trzeba przy:zmać, 
gralillicy nie pnekracza. Ale 
jednak. W każdym razie 
„po bożemu", jasno poka
zany został świat ludzi zu
pełnie obcych sobie, ale ska 
zujących się w:zajemnde na 
siebie, świat ludzi nienawi
stnych, świat lu~i „ucieka 
jących Od wolności" w ska 
li mikro, świat ludi:i, ldó
rych nigdy właśdwlie do 
końca nde po.znamy, bo albo 
oni tego nie eh~. myją się, 
albo oni nas interesują tyl 
lcio spektakularni~. Pytamy 
„d:LaC'Zego?" i chaemy mieć 
odpowiedź jednoz,naczną,nie 
obciążoną istotą prawdy 
człowieka, którego pytamy. 
FLnał z.ieLonogórsk.iegio spe!k 
taklu jest dostatocz.~ wy
:mio·wny. 

Po tr~ - a.ktorzy. 
Grają : Hilary ~urpanik 
(Ten, który z.adaje pytania), 
Jacek Pi~tkowski (Piotr) i 
Danuta. Ambrot (Klara). To, 
że coś waimego wres.zcie na 
scenie jest, wynika z tego, 
że oto aktorzy 5"' aktorami, 
są artystami. $wiadomymi 
artystami, którzy wiedzą, ja 
ką część prawdy o nas i o 
sobie chcą nam przekazać. 
Skupiona gra Kurpanika, 
świetnie pokazana bez.sil

.n.ość, zml.ecierpliwieniEI, bez 
względność i niechęć do do
tarcia do istoty.„ Piątkow
ski grający zakłaman i e, u
ciekanie od wolności w 
„mniejszą niewolę''. gdzie 
może dręczyć drugiego czło 
wieka, grający przeciętność, 
która jest silą niszczącą„. I 
smutna, odcinająca się od 
świata Da.nuta Ambroż, peł 
na godności i upodlająca 
się, chcąca mówić prawdę 
o sobie i nie, uciekająca w 
chorobę i powracaj'lca z 
l}iiej„. 

Aby n.ie było niepo.ro.zu
mień - są i mankamenty. 
Kłopoty z opanowaniem tek 
stu przez Kurpanika. „Zbit 
ki dylocyjne" Piątkowsicie
go. W kilku momentach 
zbytnia ekspresja, zbytecz
ne granie na krzyku pa.ni 
Ambroż. Ale to jest wszyst 
ko tym razem do wybacze 
nia. 

Po oz.warte - S>Cenogra
fia. Nie mam na ten temat 
ni<: do powiedzenia, bo o 
czym? 

Tak więc naprawdę warto 
wybrać siię na to pn:edsta
wieniie. Pamiętają.c pmy 
tym, iż adresowane jest emo 
do określonego widza - te 
go, który ma chęć wdumać 
się nad smutkńem egzysten 
cjalnym sweg<> współczes
nego i siebie samego. W ka:ż 
dym razie nie jest to spek 
takl „dla szkół". Kasy nie 
zrobi, alt :A. to da do my..r 
ślenia. 
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