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Wyprawa w kraine trudności 

Irena Jun- Wieczorek:. utalen
towana aktorka, recytatorka i 
reżyser, jest entuzjastką twór
czości Rabelais'go. Wiedziona 
podziwem. postanowiła i.rulcen.i· 
zować „Gargantuę i Panta
gruela" w warszawskim teatr.ze 
„Studio" w tłumaczeniu Boya. 
Zadanie było jednak niełatwe. 
I to z wielu względów! Im ocy
ginalniejsrre i bardziej niezwy
kle jest dz;leło literackie, tym 
trudniej je przenieść w inną 
rzeczywistość, przybrać w no
wy kształt artystyczny. 

„Gargantua i Pantagruel" tę 
zasadę potwierdza. Utwór :zro
dzony w określonym momencie 
historycznym, na przełomie e
pok cywilizacyjnych, ożywiony 
dążnościami polemicznymt i 
mocnym przekonaniem, pisany 
wiele lat, przeobrażający się or 
gani.cznie - ma kształt bardzo 
specyficzny. Gdy Anatol Fran
ce przeno.sil na scenę jeden z 
epizodów „pantagrueliicznych", 
anegdotę o człowieku, który po
ślubił niemowę, napisał :na ten 
temat własną komedię, pełną 
werwy i dowcipu. A mało kto 
znal tak przenikliwie twórczość 
Rabelais'go, jak autor „Zbrodni 
Sylwestra Bonnard". 

Irena J un- Wieczorek dostrze
gła w mitach Rabelais'go boga
te inspiracje plastyczne 1 tea
tralne. Pragnęła też, zapewne, 
dostorować swą pracę do form 
wypracowanych w teatrze „Stu
dio". Zastosowała środki wido
wiskowe, pobudzające wyobraź
nię, stwarzające nastrój niezwy
kłości. Dzieje się to już w pro
logu, mówionym w foyer przed 
wejściem publiczności na wi
downdę. Ruchoma gra obrazów, 
stosowana przez scenografów, 
Jerzego Kalinę i Małgorzatę 
Maliszewską, wywiera wrażenie. 
Jednak działa -tu pewien para
doks. 
Istotą pisarstwa RabelaiS'go 

jest słowo. Rozkoszował się je
go buj.nością Boy. W odczycie 
swym, wygłoszonym na Sorbo
nie, mówił, że to BrantOme zbli
żył go do twórcy „Gargantui", 
„Byt to" - wyznawał twórca 
„Słówek" - „nowy paroksyzm 
szczęścia". „Zapewniano nas. że 
kto nie tłumaczył Rabelais'go. niP. 
zna przyjemności życia. Śmia
łem się do rozpuku, wymyśla
jąc polskie terminy językowe, 
odpowiadające całemu smakowi 
tych olbrzymich a genialnych 
fars". Adaptatorka „Gargantui i 
Pantagruela" wiernie temu sty
lowi sluży. W rezultacie j ednak, 
próba „przełożenia" · tek.stu u
tworu na formę widowiskową 
kończy się długimi - a nawet 
rozwlekłymi przemówieniam.'i.. 
Słowo wy,piera wszelki zarys 
cizia.lania. Dyskusja na temat 
dobrych i złych stron żeniacz· 
ki, zabawna w lekturze, na see
nie razi monotonią stale powta· 

rzanych nadziei, wątpliwości, 
lęków. 

Dla Ireny Jun, dobrej dnsce· 
nizatorki „Po górach, po chmu
rach" Brylla, było na pewno 
pociągające nawiązanie do form 
ludowego widowiska, bUfonerii i 
farsy. Jest w spektaklu rola, 
której wykonawca wykorzystu
je liczne wersje zabawy: mi
micznej, pantomimicznej, słow
nej, prawie „baletowej". To Pa
nurg prerentowany przez Wie
sława Drzewicza z wielką spra
wnością, pomysłowością, rozma
chem, humorem, wytrwałością. 
Ale nawet te środki wyczerpu
ją się w trakcie soen, stale po
wracających do podobnego mo
tywu. 

W pewnym momencie zaska
kuje nas gra Czesława Nogac
kiego, jako Jana La.mignata. 
Zabawne są jego przekornie sto
oowane miny d ruchy. Ale i to 
jest jedynie wartość chwilowa. 
Co do Eugeniusza Kamińskie.go 
(Pantagruela) , padł on ofiarą ko
stiumu chyba nie ul.atw.iającego 
wykonywanie zadań. W rolach 
kobiecych, raczej epi.z.odycznych, 
występują aktorki o znanych 
nazwisk.ach: J olanta Hanisz, Ol
ga Bielska, WJesława Niemys
ka, jak również Nikolina Geno
wa. 

Jeden jeszcze moment utrud
nia zadanie twórców spektaklu. 
Smiałaść slOWnictwa działala o
żywczo w chwili powstania dzie
ła, a nawet w momencie, gdy 
Boy z entuzjazmem przyswajal 
je polszczyźnie. I>ziś UŹY\Vatlie 
szokujących słów należy do sta
łego rytuału literatury. To o
strze się już stępiło. Rabelais 
brzmi niemal umiarkowanie. Nie 
do tego jednak stopnia, by nas 
zaskakiwał swą nieoczekiwaną 
powściągliwością, czy umiarem. 
l.Vfoże trzeba jeszcze poczekać? 


