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SEN OPOLSCE
W „Snie" Felic j i Kruszewskiej
pada taka kwestia ;
„- Czy .panowie mówili o Polsce?
- Nie, mówiliśmy o polityce" .
Program przedstawienia prezentuje nam autorkę sztuki, !Przypomnianej po blisko półwieczu
(premiera w 1927 r .), nieomal
jako rewolucjonis,tkę, tajemniczą
działacz1tę
podziemia. Jak było
naprawdę, jak i dlaczego uma,rła,
dziś już chy,b a nikt inie rozstrzygnie. Także chyba dlatego,, ż e
twórczość jej i
pos;tać są ~ypo
wym okaz,e m „;pisarza dla !Polonistów". Zapomnianego przez czy telniczy ogół, wdzięcznego pr etekstu prac seminaryjnych. Tymczasem dzieło jej, uikazane przez
teatr. jest dziełem kobiety świa
towej, ,w y,b ornie znają,cej poe1tyckie mody swoich czasów. Jednak
zręczność
i niezaprzeczalna literacka kultura Kruszews,k iej nie
wytrzym ały 1Próby czasu. Premiera ta, długo oczekiwana, przypomina jedną z wiadomości, jakimi tak chętnie 1kairmią nas gazety. Oto gdzieś w Londynie, za
Ueś tam funtów sprzedano na licy<tacji kawałek tortu weselnego
królowej Wikt,o rii.

Tekst pr •.edstawia bardzo dokład
ną kalkę f. „Wesela" (schemat fabula,rny, a nawet magiczna funkcja gub '.onych lub traconych
p r zedmiot w),
„wzbogaconą"
o
elementy ~ óżnyc h poetyk. Wzi ęła
' wiele Kruszewska z symbolizmu,
eks,presjodizmu„.
wpływów
tu
wiele, rozł)oznajemy postac i, motywy, s yt~ a cje. Walorem tej sztuki jest efek towne i paradoksalne
przedstawie n ie zdrady i zła ,tkwią
cego w n\~s samych , może dąże
nia do san1oznis zczen ia. A w 1Przeniesie'n iu na plan ogólnonarodowy: post awienie pro,b 'l emu wewnętrz nej p odł ości, a nie zewnę
trznego w ro ga, jako przy1c zyny
zł a .
Czan 1i e Wojska zagrażające
na,r odowi ukryte są pośród nas
s amych: Jak ą traszliwą pr awdę
odkrywa ~ ohaterka szt uki.
Pr.ze dsta w ie nie „Snu" dotknię
te jest ipr:i:erostem tea tra lnej · form y . Wyraża to sie pr,z ede w szystkim w s~ enografii Mariana Kołodzieja, JUór y zbudowa ł na scenie c ałe ~ Irn mpli1kowane światy .
Odipow iad~ t emu pewna stylizac~a na ek presjonizm, po dkr eśla
ni!;! kosza ll, nier e alności i grozy
wydrzeń .
P ro ste stosunkowo (w
tekście) s~ uacj e tu mnożą się,
„ obrasta ją ' w gesty. W obra.zie
II (kupna kwia t ów) dziewczynka
rozmawia olejno z cz<terema kobietami.
ka zują
się
one zza
kl ocków ~1 st awionych w ks.zt ał t
domów. DiaJog ,oełe'n jest p auz,
spoirze ń , Wzga rdllwy ch min, WSZYs,t kiego., cp s ugeru je dwuznaczność, nie1
n ewny cha,r ak,t er wydarzeń .

Każdor a zowo też koń,czy się

rozpi e cie!ll\' parasolki i · ukrydem
sie za ni~' rozmówczyni. T a no c za.tkowo ramait yc z na scena trwa,
na,ni<"cie p moli opada.
Przeioych formy z koszmaru robi zbyt 'b rwne widowisko. He-

I

banowski stosuje pow,t órzenie i ytuacji sceniczne1j, która pr ez
zmianę elementów odkrywa ' nne znaczenie. W obrazie VII (s "ena na balu) po1lonez, najipierw
wspaniały , zmienia się w upi\:>rny. Inny rytm muzyki, zmien,one światła niweczą poprzed~ie
wrażenia

ś'wi e:tności.

Ujawni~·ą

nic oś ć i rozkład. 'Nie brak w t m
,przedstawieniu s,c en równie pi knych 'i efektownych, a j,e dn k
trzeba. powiedzieć, że wątłość , eikstu nie może znieść itak sko1 plikowanej i .b ogatej formy s enicz,n ej.
Przy tym r eżyse r nłgdy dot d
w swoich sc,e niczny1ch r eali.za,c.f af'.!h
nie rozbij ał pudełka sceny. Nig91y
d o t ą d nie 1posługiwał się dnl\l\:>'tami public. ysty,c znymi. T eatr 1~ 
go raczej starał si ę dawać k ~t
harsis, niż agitować. Tymczas~
w obrazie vr (przed pomniki:e
K s ięcia) ,k r ata oddzie'la widownię
od pomnika, za nią j est Dz ievrc zvnka (Wanda Neumann) i Wó ~ .z
Cza rnych Woijs k 1(Stani,s ław Iga ~) .
Pijany, bierny i skorumpowany
tŁum wybiega z widowni. spośr ó d
na s. He,b anowski ukazuj e nam
zwierciad ło podłośd.

Co zaś do Księcia Józefa, to
mamy świeże wzory pa<triotyzmu,
boleśnieasze śmierci, inne pomn1ki (niż ukazana na scenie przez
Kołodzie,ja
ko1Pia ne0,kl,asycystycznego dzieła Thorvaldsena). Istotnej ·z mianie ule,gło nart:omiast zaiko ń,czenie. Dzi°e,wc,z ynka u autorki'
nie
chce
„st~acić"
momentu
triumfu Księcia, p,rz·erwać rzeczy wistości snu. Tu tętent ksią 
żecego konia' oddala się, zamiast
s ię przybliżać. Postaci kr ę cą się
w ch ocholim tańcu. Dzi,e wczynka
ipada bezwładnie, zamiast po prostu się o budzić. He,b anows ki chce

jakby uczynić wielką sztu.kę o
Pols,ce z tekstu, 1dóry ujmował
ten temat w cudzysłów marzenia-snu „prawie dziec,k a ". Ty,m czasem pe,r sip ektywa widzenia zda rzeń i postacT; naturalna u \Pensjonarki, staje się fałszy,wa. „Poetyc!zność" przestaje 1być
rysem
prawdopodobieństwa
psychologicznego postaci, staje się skłon
nością autorki. Niemniej pozostaje jeszcze, kto wie, czy nie najciekawszy, konflikt między prawdą wewnętrzną, a ra,c jami zdrowego rozsądku. To bolesne napięcie,
szukanie prawdy i lęlr
iprze:d nią oddała świetnie Wanda · Neumann, trudną ro,lą Dziewczynki, debiutująca na scenie Teatru „Wybrze,ż·e" . T a m łoda aktorka, zna,na już publicz:ności Wybr,zeża
z filmów,
po,twierdziła
s woją wysoką kla s ę. Jest to rola
prowadzą,ca , bowiem wszyscy inni znakomici aktorzy występują
t ym razem w e,pizodach. F'ostać
Dziewczynki. jej wewnętrzna mę
ka . prowad•z i cała ak,cje. Co wię
ce:j. jest ona ,postadą-medium ujawniajacą postawy i reakcje. ,T eśli wolno uciec sie do porównania, tak Z'n anei:ro w nas,z,e'j liteTaiturze, to „!D ł y nie przez nią
strumień" ... .. problemów. Wymie..:
nić trzeba jeszcze txudna. bo również bezustannie uczes,tniczacą w
akcji, a ,nrawie (noza jPdnym 7,daniem) n iemą 'Do stać . '110 Zielony
pa jac, gra go Wiesław Nowkki.
EWA MOSKAl~ÓWNA
F ei i c j a
K r u s z e w s k a:
„Sen". Teatr „Wybrzeże" 26 I 1974.
Stanislaw Hebanowski, scenografia - Marian K olo
dziej, muzyka - Andrze j Glow ski, uklady taneczne Ba r: ara
Bittnerówna.
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