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Nowe 
wcielenie 
Puka 

Już w „Odysei" Homera 
widnieje wzmianka o snach prze
chodzących pi-z:ez bramę z rogu 
(„wróżą prawdę") i bramę z ko-
ści słoniowej („niosą czcze sło
wa"). Ale czy pospolity zjadacz 
chleba potrafi bezbłędnie od
różniać jedne od drugich? 
Zresztą wspomniany śmier

te llnik będzie jeszcze bar
dziej zbity z tropu, kiedy 
ogarną go cienie i1 mroki nocy, 
stanowiące wylęgarnię tajem-
nic, wyzwalające skrywane namiętno
ści, wzmagające energię baśniowych 

i demonicznych istot. Krótko mó
wiąc, prawie wszystko, co dotyczy 
snu i nocy, a więc sfer jakże waż
nych w absorbującej nas komedii 
Szekspira, jest wysoce zwodni
cze, feeryczne, niedookreślone . 

Obie te sfery doskonale har-monizują 

z psotną, pokrętną nawr-ą Puka, elfa szafują
cego iluzjami. 

Realizacja sceniczna może za
równo potęgować „zwiewność i mgli
stość" „Snu nocy letniej " , jak i wprowa
dzać efekty, których nie doszukamy się w 
renesansowym dr-amacie stratfo1·dczyka. 
Tę właśnie szansę owocnie wykorzystał 
Josef Krofta, wybitny czeski reżyser . We 
Wrocławskim Teatrze Lalek zespolił on 
bowiem Szekspirowskie pomysły z klima
tem Woodstock, koncertu rockowego, 
rozpalającego emocje, odległego od przy
ziemnego rozsądku. Nie dziwmy się prze
to, że Puk obdarzony został pewnymi ce
chami frontmana. 

W skarbnicy środków, dzięki któ
rym wybuchają miłosne żądze, prym wiodą 
strzały z łuku Kupidyna, magiczne pierście-

nie, mandra
gory i lubczy-
ki. Natomiast w „Śnie nocy letniej" rolę 
afrodyzjaku pełni sok cudownego kwie
cia, rndzący skutki zgodne z ideą „świata 
na opak". Sprawia on pr·zecież, że Tytania, 
królowa elfów, zakochuje się bez pamięci 
w prostackim i głupkowatym Podszewce
ośle . Współtwórcą owego zaślepienia jest 
Puk, któremu Krnfta przydał malowniczy 
atrybut - czerwony balonik, przywodzący 
na myśl „ulotność", „ni etrwafość" , „chwi
lowość" . Oczywiście, czerwony balonik wy
wołuje też trochę frywolne skojarzenia. 

Nie wiemy, jak powinien prze
mieszczać się Puk, czyli innymi słowy 

Robin Filut. Na szczęście z Wrncławskim 
Teatl"em Lalek współpracuje Jacek Gębura, 
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„DEMEJRIUQ 

bystry choreograf, który roz
strzygnął tę kontrowersyjną 
kwestię, proponując nieba
nalne i ekscytujące układy 
ruchowe. Rzecz jasna, trud-

no cokolwiek sugero
wać Pukowi, ponieważ 

zakres jego działania 
przyprawia wręcz o 
zawrót głowy: 

Lecę za 'Nami; popędzę 'Nas w kółko 
Borem, brzeziną, bruzdą, bagnem, błoniem; 
St.anę się kanią, krukiem lub kukułką, 
Knurem, kocurem, kozłem albo koniem. 
I jako koń, kruk, knur, kozioł- co krok 
Będę rial, krakał, chrząka/ i bódł w bok. 

Mało tego. W reżyserowanym 
przez Kreftę „Śnie nocy letniej" Puk jest ani
matorem oryginalnej i wyjątkowo powab
nej scenki. Otóż pieje on jak kogut, a chór 
elfów celnie naśladuje kury. Nawet wyrafi
nowana kokoszka Pertelota, wana z „Opo
wieści kanterberyjskich" Chaucera, doce
niłaby uroki i smaczki owej prześmiesznej 
syrnacj i. 

Elfy często pojawiaja się w lite
raturze. Wystarczy choćby napomknąć 
o elfie Dzwoneczku z „Piotrusia Pana" 
i „Wendy" BarT,ie 'go, elfach z utworów Tol
kiena, elfach z sagi Sapkowskiego o wiedź-

minie. Zróżnicowa

ne pod względem ra
sowym, pokolenio
wym i mentalnym, 
bywają złośliwe i 
sympatyczne, groźne 
i ujmujące, nieobli
czalne i spokojne. 
To wręcz bezkresna 
problematyka, Wol
no jednak utrzymy
wać, że obserwacja 
Puka-frontmana, Pu
ka z czerwonym ba
lonikiem, Puka imitu
jącego koguta przy
czyni się do rozwoju 
elfologii. 

Bogusław 

Bednarek 
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zbiorowe: 
wtorek - czwartek godz. 1 O.OO - 12.00 
indywidualne: 
piątek godz. 15.00 - 17 .oo 
sobota godz. 12.00 - 14.00 

Patronat medialny: Patronat honorowy 


