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jesteśmy opętani ideą piękna 

Natalia Pakuła 

Niewielka sztuko rosyjskiego dramaturga Iwono W yrypojewo 
unika wszelkiej dosłowności . Problemy w niej zawarte stoją się czę
ścią jakiejś metorzeczywistości, zawieszone są w uniwersalności, 
ogólności . Bohaterowie nie mo ją imion, stanowią częśc i dowolne
go społeczeństwo , żyjącego w każdym miejscu na świecie Rozróż
niamy ich jedynie dzięk i nadanym im przez autora cechom . Ale na
wet te cechy można zwielokrotn iać w nieskończoność , bo przecież 
każdy z nos, tok jak bohaterowie sztuki , śn i , marznie Ten z bieg 
pod kreśla nieokreśloność zarówno bohaterów, jak i całe j akcj i sztu
ki . Trudno oprzeć się wrażeniu , że w naszej zuniformizowanej rze
czywistości mamy tylko do czynienia z dublowaniem słów, czynno
ści, osobowości. Coraz silniej odczuwamy zanik indywidualności , 

odm ie n nośc i , stymulu jącego pluralizmu charakterów i poglądów . 
Zresztą sam autor zaznacza w przypisach, że „rzecz dzieje się 
u was" - u nos? Czyl i właściwie gdzie? Nie ma już znaczenia po
dawanie konkretnych mie jsc, imion , gdyż pewne kwestie, problemy 
stają s ię tok powszechne, że nie dotyczą ich różnorodne granice 
obecne w ludz im świecie - zarówno te izyczne 1ok i psych iczne 



W dramacie iedna osoba, Dziewczyna , która ma sny, iest 
osią sztuki, to ono ią rozpoczyna i zamyka, to ono nodoie rytm roz
mowie, iaką toczą bohaterowie. I to iei, iako śniącei, autor powie
rza naj istotniejszą toiemnicę ,J .. ) zycie - to sny, sny - po to, by 
wyiść ( ) zdradzam wam toiemnicę: prawdziwe drzwi są wszę
dzie, nie ma ich tylko w piekle A w iecie, d laczego? Bo w piekle 
nie ma snów " 

W iednym z wywiadów Wyrypoiew stwierdził , że sztuko 
„Sny" jest sztuką o uzależnieniach. Lekturo dramatu pozwala szyb
ko zauważyć , iak szeroko rozumiane iest, w tym przypadku, uza
leżn ien i e . Un ika się wszelkiei dosłowności, wkrada się symbolika , 
nikt nie nazywa rzeczy wprost. Myślę , że to uniwersalność pozwa
la no oktywną procę czytelnika (widza), który musi analizować , 
domyś la ć si ę, co pozbawia ten dramat trywialności Bohaterowie 
mówią o piękni e, wyzwoleniu, miłości . Większość idei , iokie wy
twarza człowiek, może być i często stoie s ię ź ródłem iego znie
wolenia . Ogranicza nos zarówno naturo, iak i kulturo (pomimo że 
bez niei nie moglibyśmy fun kc ionowoć ioko wspólnoty, s połeczeń
stwo) . Często bezwiednie przyimuiemy różnorodne wzorce zacho
wa ń, pewne schematy ku lturowe, społeczne . Sto iemy się ich wię
źniam i , nie zowroca iąc początkowo no to uwag i. Dopiero w raz 
z uplywem czasu spostrzegamy, w i oką wpadliśmy pułapkę , i te
dy, ieśl i starczy nam odw ag i, każdy może rozpocząć żmudny, 
niezwykle trudny proces wyswobadzania się z powszechnie przy
jętych konw enansów, reguł. Ale oby to mogło mi eć mieisce, nie
zbędna jest świadomość wła snych potrzeb i pragnień . Pojawia się 
także kwestio relacji rodzinnych . Jeden z bohaterów mówi: ,,( ) 
lepie i rzymoć matkę słoju ( .) w tedy no pew no nie będzie mo
gło s i ę uwolnić , o wy będziec i e wolni ." Jest więc tu subtelnie za
znaczony, niemal metaforyczny problem konfliktu między człon ka
mi rodziny. W yrypoiew zauważa , że rodzino nie zawsze jest d la 
nas c iepłym , dobrym ś rodowiski em , w którym wzrastamy, kształtu
jącym noszą osobowość, ab polem ejść w samodzielne, doro
słe życ ie . Pozostaje ieszcze drug i, c iemny, dra matyczny aspekt 
więzó~ rodzinnych jako formy zniewolenia , osaczenia 1ednoste , 
które, '1 ie umiejąc wyrwać się ze skomplikowanych, destrukcyi
nych relac ji, dokonują somounicestwie ia własnych pragnień , 
własnej osobowości , tożsamości . 

Zresztą nie tylko to co złe , negatywne może zniewalać 
i niszczyć . Także iękno 1est formą uzależnienia . Współcześnie 
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jesteśmy opętani ideą piękna. Każdy dąży do osiągnięcia kre
owanego ideału, reklamy atakują nas tysiącem rad, jak mieć 
piękne ciało i piękne przedmioty. Wytwa rza s ię wąska, brutal
na kategoria ludzi atrakcyjnych, ślepo podporządkowanych 
obowiązującym kanonom piękna. Zresztą, są to kwestie po
wszechnie znane i przyswojone Współczesne społeczeństwa 
jest nieustannie poddawane analizom przez tych, którzy czują 
się do tego uprawnieni - w iedza ekspercka staje się potęgą nie
dostępną zwykłemu człowiekow i , który staje przed jej obliczem 
oniemiały, bezradny wobec jej hermetycznych, niejasnych twier
dzeń i spekulac ji. A jed nocześn ie , pomimo że wiedza speqal i
styczna jest od nas ni ezależna i dla nas ni ezrozumiała , wyzna
cza ona ramy naszego życia, wskazuje nom drogę, którą mamy 
podążać. Tezy o konsumpcy jnym charakterze naszego życia, 
dysocjacji wartośc i duchowych oraz dom inacj i prag nień mate
rialistycznych słyszeliśmy w ielokrotnie . Wiemy, je steśmy świado
mi , ale jakże niewiele to zmienia , być może dlatego, że zniewo
len ie s ięga głębszyc h mechanizmów naszego dz i ałania , które 
tak trudno odszukać i zm ienić. S iły, które rządzą naszą rzeczy
wistością, są tak potężne , że wyzwolen ie s i ę spod ich czaru wy
maga niezwykle silnego przełomu ku lturowego, technolog iczne
go, społecznego i wydaje się niemożliwe. Zresztą powszech ny 
w naszym życiu automatyzm, który tak dobrze ilustrują słowa jed
nego z bohaterów: ,,(. .. ) w zasadzie nie myślę, ale lubię goto
wać i jeść " , skutecznie uniemoż l iwia nam powrót do niezależno 
ści , wolności , o ile oczywiśc i e nie pozostają one jedynie mila 
mi . Nasza kultura jest przesycona skupieniem się na nieskończo 
ności ; nieustannie wyznaczamy sobie nowe cele, pragniemy ca
ły czas kul tywować postęp , rozwó j. N ie ma miejsca na kontem
plac j ę, no skupienie na tera źniejszości. W dramacie padają sło
wa : „sny - po to , by wyjść ." Sen stanow i pewną alterna tywną 
rzeczywistość , mocno jednak zakorzenioną w tej reolne1 , bo 
przec ież bazującą na naszych codziennych doświadczeniach 
i przeżyc i ach. Często sen u tożsamiamy z wyzwo leniem, 
z ucieczką . Być może zbyt często próbujemy wyvvarzać różne 
drzwi w świec i e zewnętrznym, poszukując harmonii i wo l nośc i , 
za pom inaj ąc, że prawdopodobnie te drzw i, których tak bardzo 
potrzebujemy, t kwią w naszych umysłach. I być może tylko sen 
ze swym zaw ieszen iem regu ł obowiązu jącyc h w realności po
zw ala nom je odnaleźć. 
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sny po to, by wyiść .. . 

Joanna Tritt 

Czy potrzebne są ieszcze sztuki poruszaiące problemy 
współczes nego świ a ta, ieś l i człowiek codziennie doświadcza bru· 
talne j rzeczywi stości , pustki w relac iach z innymi, zewsząd sp lą ta
ny jest poczuciem osamotnienia? ! Inscenizacja „Snów" Iwana Wy
rypajewa dolyka ludzki ch pokładów wrażl iwości , emocjona l nośc i , 
i nlymności . W psych ikę człowieka wpisana jest bowiem potrzeba 
piękna , c i epła , m i łości .. . Najważnie i sze w dramacie słowa , me
taforyka ukazu i ą tę właśnie wyj ątkowość - zdo lność odczuwa nia . 
N ie bez powodu. Sztuka przec ież wynika z arlystycznego bólu 
- bólu istn ienia ; jej źródłem są pytania , niepokói .. o człowie ka ... 
„Sny" odk rywają przed na mi prawdę o nas sa mych, bohaterowie 
utworu otw ierają w spólne lub bardzo bliskie w szystki m problemy, 
uwrażliw i aią na dostrzeganie wła snych s łabośc i . Na jważnie j ze 
jednak to uświa domien i e nam potrzeby przemiany św ia ta , samych 
siebie - spoirzen ie na otacza jącą rzeczywis tość z inne j perspekly
wy - przez pryzmat głęb i ludzkie j psychiki. Współczesny teatr 1est 
dla nas wyzwa niem : św i t bowiem mogą zm i eniać iylko ludzie 
wrażliw i. 

PIĘKNO 

P i ękna nie widać, a czu jemy, że jest jego niezgłębiona ta
jem nica . . Człow i e k choć raz praw dziw ie dotknię ty p ięknem nie 
może pozostać obojęt ny W rzeczywis tośc i p iękno jest tam, gdzie 
potrafimy je dostrzegać - ma swo je źródło w indywidua lnym pa
trzeniu na św i at. Cieszyć s ię małym i zaznawać przy tym w iele ra
dośc i jest szczęśc i em prawdziw ie wolnych ludzi. Trzeba nauczyć 
s ię być szczęś l iwym . 



WYZWOLENIE 

Dramat Wyrypajewa dotyka niewątpliwie sfery uzależnienia, 
narkomanii - która tak naprawdę jest symbolem wszelkich trosk 
współczesności. Motyw drugiego snu kontrastuje z wcześniejszą re
fleksją o pięknie . Jedna z postaci utworu porusza nawet kwestię wy
zwolenia od piękna. Paradoksalnie, w scenariuszu ludzkiego życia 
nieraz zapisane są sceny, w których przeżywamy coś, co pięknem 
nie jest - po to, by móc wiedzieć , co nim będzie. Innym istotnym 
zagadnieniem tej sceny jest poczucie wolności Przestrzeń mojej 
wolności ma swój kres tam , gdzie istnieje granico wolności drugie
go. Tylko od człowieka zależy , czy ta wolność będzie go degene
rować, czy wznosić. 

MIŁOŚĆ 

Klamrą treściowo-symboliczną spektaklu jest muzyko techno, 
będąca jednocześnie metaforą zgiełku świ ata. Muzyka tak głośna, 
że zagłuszająca słowa, uczucia, sprowadzająca wszystko do ru
chów. Każdego dnia doświadczamy przecież pustki w re lacjach 
z innymi , przybieramy maski obojętności - żyjąc złudzeniami , nie
spełnionymi marzeniami, pragnieniami Brak prostoty uczuć, szcze
rości , prawdy. Każdy człowiek jest jednak naznaczony piętnem 
- albo raczej wyzwaniem - wieczną potrzebą miłośc i . Kontrapunk
tem - dla pozbawionej wszelkiej wrażliwości szarej rzeczywistośc i 
- 1est w inscenizacji „Snów" piosenka Leonarda Cohena „Dance 
me to the end of love". To krzyk o miłość - którą pragn iemy być do
tkn ięc i raz na zawsze. Piosenka wyraża skrywane, głęboko tłumio
ne namiętności bohaterów (czy może nas samych2) - których 
w chw il i apogeum (zb li żenie) nie potrafimy wyraz i ć. W pisujemy s ię 
więc w tonację współczesnego świata . Dlaczego nie umiemy roz
mawiać z tym i, których najbardziej kochamy? I 
W spektaklu nieprzypadkowe jest ta kże miejsce akc ji . Toaleta w iel
komiejskiej dyskoteki to przecież przestrze ń, w której wszystko jest 
powierzchowne . Nie ma znaczenia tożsamość, lecz szeroko poję
ta konsumpcja , anonimowość Czy potrafimy jeszcze dotknąć głę
bi miłości w naszych relacjach z innymi2 Czy możemy nią zarazić 
i ogrzać? „Bo miłość - to kiedy jest ciepło , kiedy śpisz w cieple. 
Kiedy ś pi sz - to jest miłość ( .. ) Sny to mi łość, a miłość - to sny. " 
Czy dzisia1 miłość to już tylko sen ? 



BÓG 
Bóg dla iednego z bohaterów utworu to krew wyznaczaiąca 

rytm życia - choć iej nie widać - wiemy, że iest Pragnienie Boga 
to jak wcześniejsza potrzeba miłości - jeśli jej poszukujemy - zna
czy, że wierzymy w jej istnienie. Czy iednok Bóg jest sferą naszych 
pragnień? 

ODLOT 

Odlot - stan, kiedy się wznosisz, jesteś ponad wszystkim . 
W rzeczywistości żyiesz złudzeniami - imitacj,ą piękno, ciepło, mi
łości, Boga. Człowiek pragnie wówczas szczęścia - ole tylko wła
snego. A szczęście się mnoży, ieśli się ie dzieli ... W tej scenie do
tykamy także świadomości upływoiącego czasu, teroźniej·szości, 
o zarazem przemijania. Poczucie beznadziejności bowiem ma 
swoje źródło w nieumieiętności przeżywania chwi l. Zotrzymaimy 
się iednok. Żaden czas nie jest nigdy stracony - przez całe życie 
dojrzewamy. I każdego dnia możemy znów wszystko rozpocząć. 

PIEKŁO 

Koleiny raz dotkliwie odczuwamy przestrzeń w spektaklu 
- toaleto jako synonim piekło. Wejście w labirynt jest często 'konse
kwencją ludzkich wyborów. W piekle jednak brok wyjścia jest rów
noznaczny z pozbawieniem wyboru. W nim zaczyna się prawdzi
wy ból, poczucie osamotnienia, koniec. Obudźmy się zatem 
- ole jeszcze zanim znajdziemy się w piekle . 

••• 

W dniu narodzin wchodzimy do labiryntu życia, wychodzi
my umierając. Dokąd? „Życie to sny, sny - po to, by wyjść („.) 
Prawdziwe drzwi są wszędzie, nie ma ich tylko w piekle. A wie
cie, dlaczego? Bo w piekle nie ma snów„. " Ten spektakl jest ni
czym nie domknięte drzwi. Czy je otworzysz?! 
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