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(fragmenty z recenzji) 

B1jkę W:lde'a ostrzyżono w tym przedstawieniu 
z estetyzującego sentymentalizmu, pozostał - przestyli
zowany po brechtowsku nagi fakt nędzy niepckonalnej 
deremnymi wysiłkami miłosierdzia. Obraz - wręcz o
krutny i wstrząsający„. 

Dorman działa śmiało i konsekwentnie po linii teatru 
wyzwolonego, czystego. Utwór literacki jest dla n :ego 
jedynie pcdniet ą do stworzen~ a nowego i niezależnego 

utworu scenicznego, przy swobodnym gospod1rowaniu 
tekstem, skrótami, przestawkami i dodatkami. Dla świę -
tego spokcju Dorman wydrukował np. w programie tea
tralnym „S;;:częśliwego Księcia" pełn-u tekst bajki, który 
każdy mógł sobie spokojn:e prz~czytać przed przedsta
w :eniem czy w przerwie. Nadto - niep: kojony wyrzu
tami o ni zwiernoić lit era.turze - sumitow1ł s : ę, że przed
stawi :; nia jego wzbudz1ją ciekawość do tekstu oryginal
nego, czyli - że w rezultacie n '. ejeden widz sięgn : e sam 
do tekstu oryginalnego, czyli - że w rezultacie widz 
sięgnie sa.m po literaturę. Istctnie ktcś postronn').J tw _er
dzil, że prz zd&taw~enia Dormana, jeśli i budzą opory, 
to jednak po _ iad1ją zarazem swo:stą silę przyciągan:a, 

jakby magiczną, zniewalającą widza do wchłonięcia 

przedstawienia. 
Bo też intencją podstawową jest prowokacja widza, 

i to wielostronna., bo zarówno tematyczno-ideowa, jak 
i wyobrażeniową. Os: ąga ją Dorman poprzez wieloplano
wość przedstaw:enia, atakującego plastyką i muzyką 

o „efekc:e udziwniającym", interpolacjami i anachro
nizmami, grot eską i postaciami o różnych funkcjach sce
nicznych. Wszystko to razem przy odległych skojarze
niach - wymaga stałego n2pięcia uwagi, i tym sposobem 
aktywizuje istotnie w !dza, tak to poetyka i środki lite
rackie ulegają zai.mian:e na poetykę i środki sceniczne. 

Oczywiście nie jest to sztuka dla sztuki, zabawa dla 
z1bawy. Dobór i interpretacja repertuaru św!adczą same 
za siebie problematyką normoralną czy ideową, choć po
daną metaforycznie. 

Tadeusz Kudl:ński 
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