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Sen

1. Sen:

MiaÂłem sen. ÂŚniÂł mi siÃª dworzec. ByÂł to dworzec autobusowy, gdzieÂś w maÂłym mieÂście,
przedsionku Europy. Niekoniecznie w Lublinie. WyruszyÂłem w kolejnÂą podróÂż z teatrem, lecz
utknÂąÂłem i tu upÂływa mój czas. Na tym dworcu koczujÂą teÂż grupy dziwnych indywiduów. Jak ja
przyjechali etapem i teraz czekajÂą na nastÃªpny autobus. WszÃªdzie przewalajÂą siÃª tÂłumy
podróÂżnych, nomadów dzisiejszej Europy. SzukajÂą dla siebie miejsca, swojej ojczyzny, jak Odyseusz
Itaki. PÂłynÂą pod prÂąd szaleÃący, anarchiÂści, prorocy. Kobiety lekkich obyczajów, artyÂści, caÂła
dworcowa spoÂłecznoÂśÃŚ. Istne piekÂło.
Co jakiÂś czas przyjeÂżdÂżajÂą autobusy. WypluwajÂą ze swych wnÃªtrznoÂści nowych podróÂżnych.
Innych zabierajÂą w nieznane. Niektóre wcale siÃª tu nie zatrzymujÂą. PrzemykajÂą nocÂą jak czornyje
worony. OkrÃªty widma.
ÂŻyciem kierujÂą tu szczekaczki, dworcowe megafony. SÂą alfÂą i omegÂą. NadajÂą waÂżne
komunikaty. OgÂłaszajÂą chrapliwe prawdy. SÂą okiem OpatrznoÂści, jednookie Kiklopy.
PoniewaÂż to tylko sen, wszystko jest chaotyczne i pomieszane, czÃªsto sprowadzone do
karykaturalnych ksztaÂłtów. NiezwykÂłe sytuacje, nierzadko komiczne. Ale czy normalne rzeczy na jawie
nie sÂą czÃªsto bardziej dziwne i niepojÃªte, niÂż we Âśnie. Tu chasydzi intonujÂący Âżarliwie za
cadykiem monotonne &bdquo;Hare Kryszna&rdquo;. Wyznawcy Kryszny ÂśpiewajÂący gospels. Czy
punki zawodzÂący ekstatycznie religijnÂą pieÂśÃą w niezrozumiaÂłym jÃªzyku jidysz. CaÂłkowite
pomieszanie, wspóÂłczesna wieÂża Babel.
WidzÂąc to, nie miaÂłem jednak poczucia absurdu, które czÃªsto towarzyszy nam gdy doÂświadczamy
zwykÂłego urzÂądzenia Âświata. Ale czyÂż nie taka jest istota snu? Tu wszystko jest moÂżliwe. Jednak
najdziwniejsze nawet rzeczy nie dziejÂą siÃª bez powodu. Za podszewkÂą snu kryje siÃª prawda o
istocie rzeczy. Czy jÂą poznamy? Odkryjemy? Czy do niej dotrzemy? MoÂże wtedy, gdy zabierze nas juÂż
ostatni autobus.
Nie chcÃª stÂąd wyjeÂżdÂżaÃŚ. Nie chcÃª siÃª obudziÃŚ. Mimo wszystko to piÃªkny sen.
PrzyzwyczaiÂłem siÃª juÂż do tego miejsca. Ale trzeba jechaÃŚ, to juÂż ostatni autobus: &bdquo;Za rok,
za dzieÃą, za chwilÃª razem nie bÃªdzie nas...&rdquo;
ZapamiÃªtajmy tÃª chwilÃª. Zostawmy rzeczy, moÂże tu jeszcze kiedyÂś wrócimy. Wszystko siÃª
oddala, traci na znaczeniu. DokÂąd? Dlaczego? BojÃª siÃª. A jeÂśli to nie sen?

2. PrzestrzeÃą:
Spektakl rozwija siÃª na dworcu, miejscu, gdzie metaforycznie upÂływa nasze Âżycie. Miejscu
tandetnym, tymczasowym, pozbawionym wyrazu. Trudnym do zapamiÃªtania, najgorszym z moÂżliwych.
WypeÂłnionym gwarem, zgieÂłkiem, jazgotem orkiestr dÃªtych. Tu Âżyjemy. PomiÃªdzy przyjazdem i
odjazdem autobusu, jak pomiÃªdzy narodzinami i ÂśmierciÂą. Próbujemy chroniÃŚ najprostsze
wartoÂści. ZrealizowaÃŚ marzenia. ZachowaÃŚ mÂłodoÂśÃŚ. KontynuowaÃŚ naszÂą podróÂż. ÂŻycie na
walizkach, w oczekiwaniu na ostatni autobus. W lÃªku, Âże nie istnieje nastÃªpny przystanek, cel naszej
podróÂży... Itaka.
Czym zagÂłuszyÃŚ ten lÃªk? ZabawÂą? Modlitwami? Teatrem?
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3. Sceny:
Patrz rysunki...

4. Postacie:
W oczy rzucajÂą siÃª szczekaczki. PoczÂątkowo martwe sÂłupy gÂłoÂśnikowe, naraz oÂżywajÂą, jak w
zÂłym Âśnie. To postacie na szczudÂłach, obwieszone resztkami plakatów i ogÂłoszeÃą. Zamiast gÂłów
sterczÂą im megafony. StÂąd ich gÂłos: skrzeczÂący i donoÂśny. SÂą bardzo dynamiczne. KierujÂą,
komunikujÂą, odprawiajÂą autobusy. PrzeganiajÂą i ustawiajÂą widzów i aktorów. MajÂą teÂż
zdolnoÂśÃŚ do metamorfozy: zamieniajÂą siÃª w ruchome reflektory na rampie, jednookie Kiklopy, w
celników. W koÃącu w wodzirejów w tym taÃącu Âśmierci, jakim jest Âżycie.
NajwaÂżniejszÂą postaciÂą jest Odyseusz pÂłynÂący na autobusie-okrÃªcie do Itaki. Opiera siÃª
dworcowym zagroÂżeniom: szczekaczkom-Kiklopom, Panienkom-Syrenom, nurkom i pijaczkom-cieniom
w Hadesie. Odnajduje piÃªknÂą PenelopÃª, ItakÃª, ÂśmierÃŚ, która Âłagodna przyjdzie z morza. Na tle
tandetnej rzeczywistoÂści dworca symbolizuje On Âświat trwaÂłych wartoÂści i wiarÃª w sens podróÂży,
jakÂą jest Âżycie. ChoÃŚ i On sam okazuje siÃª projekcjÂą nadawanej przez megafony audycji radiowej,
sponsorowanej przez sklep odzieÂży mÃªskiej &bdquo;Odyseusz&rdquo;.
Inne postacie to &bdquo;my&rdquo; - aktorzy, zwykli podróÂżni. PeÂłni wiary w przyszÂłoÂśÃŚ. SÂą
mÂłodzi. MyÂślÂą, Âże to poczÂątek podróÂży, Âże poznajÂą jeszcze przystojnych mÃªÂżczyzn i piÃªkne
kobiety. OdkryjÂą nowe lÂądy. KoÃącami palców dotknÂą nieba. ZagrajÂą swoje przedstawienie... Nie na
tym dworcu - zabierze ich ostatni autobus.
Oprócz tego, dworzec zaludnia jak zwykle wiele niecodziennych postaci, jak choÃŚby grupka dziwnych
Chasydów ÂśpiewajÂących &bdquo;Hare Kryszna&rdquo;. Dworcowe panienki jako Syreny kuszÂące
Odysa. Czy ciÂągnÂący do kotÂła darmowej zupy- obiaty drobni pijaczkowie, dusze zmarÂłych w
Hadesie. Wreszcie jak spod ziemi pojawiajÂą siÃª w tym dziwnym miejscu zaproszeni przez Teatr do
wspóÂłpracy artyÂści, tancerze, muzycy. CaÂły róÂżnobarwny i róÂżnojÃªzyczny tÂłum. Jak we Âśnie.
MoÂże racjÃª majÂą ci filozofowie, którzy twierdzÂą, Âże to co nazywamy Âżyciem, rzeczywistoÂściÂą,
tak naprawdÃª jest tylko snem.

5. Rekwizyty:
NajwaÂżniejszym rekwizytem jest autobus. Wynajmowany zawsze przez Teatr do podróÂży, do przewozu
rekwizytów i aktorów. Teraz wynajmowany takÂże w spektaklu. Przywozi i zabiera aktorów &ndash;
pasaÂżerów i wszystkie rekwizyty &ndash; bagaÂże, z którymi wybrali siÃª w tÃª podróÂż.
Czasem pojawia siÃª z wiosÂłami w oknach, Âżaglami i samotnÂą postaciÂą na dachu jako okrÃªt Odysa
pÂłynÂącego do Itaki. Raz przyjeÂżdÂża pusty i ciemny. Tylko w lukach zamiast bagaÂżu leÂżÂą
stÂłoczone ciaÂła. Autobus widmo z mroków historii lub teraÂźniejszoÂści.
Kiedy w koÃącu ostatni autobus zabiera wszystkich podróÂżnych w ostatniÂą podróÂż, pojawia siÃª
jeszcze jako zabawka ciÂągniÃªta na sznurku przez chÂłopca bez twarzy, tajemniczego Demiurga. W
okienkach twarze pasaÂżerów &ndash; lalek, a ze Âśrodka dobiegajÂą ich gÂłosy. Autobus jedzie coraz
szybciej. W koÃącu wywraca siÃª. Zniecierpliwiony chÂłopiec bierze go w rÃªce i w podskokach oddala
siÃª wraz ze wszystkimi pasaÂżerami w ciemnoÂśÃŚ. Wraz z nim znika w mroku zagubiony autobus,
maÂła ÂłódÂź Charona.

Andrzej Mathiasz - konspekt do pracy nad spektaklem Sen
Premiera &ndash; Lublin, Rynek. WrzesieÃą 1995
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Sen cz. 1

Sen cz. 2

Sen cz. 3
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Sen cz. 4-ostatnia

SpowiedÂź dzieciÃªcia wiekowego...

powrót do archiwum...
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