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ROMAN SZYDŁOWSKI 

PARTITA NA GŁOS I CIAŁO AKTORA 
rza. Był blyskótllwy l zaskakujący, 
szybki 1 nonszalancki, radował na
sze ucho i drażnił umysł i wyobraf
ni1<. 

PANTOMIMICZNE INTERMEZZO 

Teraz chwila bez muzyki, choć 
może była te także muzyka, cho.'.: in
na, na innym instrumencie wygra
na: muzyka ludzkiego ciała. Irena 
Szymkiewicz wybrała sobie pic;kny 
poemat Konstantego Ildefonsa „Nio
be". Słyszałem, jak mówił te strofy 
sam poeta i nie sądzę. by ktokolwiek 
mógł je wypowiedzieć lepiej. Ale I
rena Szymkiewicz szukała innej 
drogi: spróbowała przełoż~ ć wier ~ z 
Gałczyńskiego na jęzvk pantom :m .v , 
wypowiedzieć ruchem i gestem to, 
czego nie dopowiedziało słowo. Zna
lazla tu pomocnika nie lada: Henry
ka Tomaszewskiego, twórcę wro
cławskiego Teatru Pantomimy. Sa
ma zresztą prarnwała prz~z kilka lat 

Niechaj mi Jerzy Lovell wyba
czy, ale wrażenfa z III Ogol

. nopolskiego Przeglądu Tea
trów Jednego Aktora, zorga
nizowanego prtez Klub ZMS 

„Piwnica Swidnicka" we Wrocławiu. 
ułożyły mi się w kształt· muzycznv. 
Skorzystałem więc z formy wymv
ślonej przez nie20. 

ANDANTE MAESTOSO 

Występowało we Wrocławiu 21 
aktorów z programami bardzo roz
riorodnymi, całkowide odmienny
mi w koncepcji, stylu, formie. Ale 
największe wrażenie wywarła Hali
ria Gryglaszewska swym „Ekspery
mentem". Ten program z cyklu „te
atr.u faktu", nad którym pracuje o<l 
dłuższego czasu Ryszard Smożewski 
(autor i reżyser tego przedstawie
nia), jest po prostu wstrząsem. Nie
którzy nie wytrzymują jego suro
wej i brutalnei prawdy. A jednak 
tak było. Relacja o losach kobiet 
torturowanych z „naukową'' precy
zją przez hitlerowskich oprawców z 
dyplomami lekarzy, pod pretekstem 
do).rnnywania naukowych doświad
czeń i eksperymentów, oparta je~t 
na wspomnieniach więźniarek, któ
rP. przeżyły. Wbrew wszelkiej logice 
i prawdopodobieństwu ocaliły praw
dę od zapomnienia. Czy mamy pra
wo ukrywać ją przed żywymi, prze.:1 
tyrnJ, którzy nie pamiętają już tam
tych spraw i cz.asów, bo byli zbJt 
młodzi, przed tym!, któr. y ich pa
miętać nie mogą, bo urodzili się już 
po wojnie, czy przed tymi, którzy 
chcieliby o tym wszystkim zapom
nieć? I nie wystarczy publikować 
wspomnienia „króliczek". Niech 
prawda o h:tlercwskich okrucień
i;twach przemówi ze sceny, niech 
krzyczy, niech wzrusza, nie-eh na
wet szoku 'e .. Jest to t('a tr o~rucień
i;twa, ale teatr ja.k najbard1iei poli
tyczny. 1\'kruciEństw0 ni<' jest tu bo
wiem wymysłem dla znudzonych 
snobów, których łechtać trzeba sil
nymi dozn21niami, lecz jest aktem 
oskarżenl'a wvm!erz.o:iyrn przeciw 
tym, którzy chciel'by uiść bezkarnie 
przed odpowiE'dzialnością wobec na
rodów i hi.storii, c1;trzeżeniem przed 
tym, co było I minęło, ale, niestety, 
może znów wróc!ć. 

Halina Gryglaszewska przekazuje 
tekst „Ekspe.rymen tu" z ogrcmn<J, 
dyskrecja i powściągliwością. Lecz 
~~t on .talk sugestywny, tak przera
zaią~y, ze sama ulega stopniowo je
go sile er:iocjonalnej i wciąga w krąit 
tf'go dznvnego przeżycia widzów. 
N:~ je-st to już chyba teatr w t~ady
cy3nym tego słowa z.oaczeniu. N' 
ma .tu ani gry, ani zabawy. Jest na
tomiast. swoista wiwisekcja, której 
dokon~Je na. scenie aktorka i którPj 
podd~Jemy się dobrowolnie my, wi
dzow:e. 

ADAGIO SOSTENUTO 

W inny krąg piekieł wciąga nas 
Halina ~łojewska swym programem 
„~zas me!egalny", opartyro na PM
zie Brun<;na Schulza. Jesteśmy tu w 
p:zededn1u k.atastrofy i obcu.;emy z 
p1~a.rzem, ktory swą genia'.ną int11-
1cią wyczuł naidchodząrą grozę i za
gładę. ~est w t~j unerwionej i rozdy
g?tan.eJ prawie histervrzne.i 0Po
w1dc1. coś z Kafki, a.Je jest znacznie 
wtecei J?:o;oczego widzenia tego, co 
rzeczyw1sc1e nadeszło. 

Halina Słojewska zrozumiała 
Sch~l~a i otwarła przed nami prze
paści Jego trudnej wyobraźni. To ju~· 

' bardzo wiele. Zaprezentowała wraż
liwość pokrewną bardzo świa
tu urojeń i majaków w ielkie
go pharza, uwydatniającą sie je-
5z~ze wyraźniej na tle jego wstriq
~Ją.cych rysunków, stanowiących 
jedyne tło i srenografię przedsta
wienia. Jeśli mimo wszystko efekt 
nie by~. tak. pełny. jak byśmy tego 
pragnę 1, winne temu opra-cowan1e 
tekstu. Słojewska nie umiała się zde
cydować n:i wybór bardziej stanow
czy. Tu trzeba było trzymać się kon -
sekwC'n!nie jednej zasady porząd
kującej: albo rlać obra7. p~yrholo
girz.nvch doznań. przeżyć i lęk6w 
Schulz~. albo op:s miasteczka z je
go snow, owych u '. ic, ojcov;cgo 
sklepu, dziP1nicv nędzv. cwt>go Dr<>
hcbycza. którego już r-ie ma i które
go pewno ni.t'dy nie było. Powoła!a 
go bowiem do życia w tvm kształ
cie tylko kreacyjna w izja pisarza. 
Słojrwska chciała dać jedno i dru
gie. Lepsze okazało się wrogiem do
brego. Ale piękno prozy Schulza 
jej rytm i smak, zmysłowość i lei>. 
pozostały. I za to jesteś'T!y Halinie 
Słojewskiej wdz i ęczni. Trudno za
pomnieć ten prcgram. Jm wię-:ej 
czasu upływa od wrodawskiC'g) 
Przeg!ądu, tym lepiej go słyszę, tym 
lepiej go czuję i widzę. 

SCHERZO ALLA POLACCA 

„Eksperyment" Smożewskiego 
pro1,a Schulza - to były programy 
ponure, ciężkie, przygnt;biające. 
Przywodziły na ekran p11międ i 
świadomości sprawy tragiczne, losy 
sL ·szliwe, l:tóre ludzie ludz!'Jm zgo
towali. Ale cóż by to b.vla za par!itn, 
gdyby nic miała wesołego kontra
punktu? Cói. by za kompozytor .ią 
konstruował, gdyby nie bylo w niej 
wesołego, żartobliwego scherza? 
Kompozytor-przypadek ok1zał się 
twórcą godnym tego Przeglądu. 
Scherzo było i to świetne, w stylu 
bardzo alla Polacca. 

Odegrała je Irena Jun w swej gó
ralskiej szopce uroczyc!', uwspółcze
śnionych pastorałek Harasvmowicz.a. 
Ileż w tym było zabawy, ile liryki, 
ile poezji niekłamanej i nie udawa
neJ„. I odegrał je wrocławski lalkarz 
Andrzej Dz.iedziul w swej naiwno
kpiarskiej wersji „Fausta". Bardzo 
tn polski był Faust. Nic z anglosas
kiej powagi Marlowe'a, nic z nie
mieckiej głębi Goethego. Za to pysz
ny humor i jurny, rozpasany c:l>wila
mi erotyzm. A ,,Noc Walpurgii" na 
wielkim wirującym parasolu była 
już szczytem pomysłowości i świqto
kradztwa. Nie wiem. co powiedzieU
by na to profesorowie germanistyki. 
Dla miłośnika dobrego teatru była 
tr. jednak ożywcza kąpiel i chciał
bym zobaczyć kiedyś na scenie dra
matycznej „Fausta" wywiedzionego 
z dzicdzi ulowej inspiracji: ironicz
nego, satyrycznego, bez onicśmielf'
nia wobec wielkiego uczonego I 
mędrca. lecz z odpowied'."lm dystan
sem, pozwalającym ostrrnj dojrzeć , 
nie tylko jego wielkość, lecz I ma
łośc. 

ALLEGRO CON BRIO 

Donośnie za brzmiały we Wrocła
wiu surmy i werble teatru politycz
nego, r • >wiącego wprost i brz o
gródek. hic et nunc, o sprawDch na
szego czasu. Tu triumfował Brycht. 
Jego „Raport z Monachium" wybra
ło aż trzech aktorów: Ryszard Filip
ski z Krako,wa. Ryszard Mayo~ z No
wej Huty i Piotr Wypart z Poznania. 
Lecz kto usłyszał Filipskiego, ten 
nie mógł już zgodzić się z konrepcją 

) żadnego z jego rywali. Tekst Bryc"
\ ta wydawał się jakby napisany dla 

Filipskieqo, przyl('gał szczelnie do 
jego osobowości. Filipski zrósł się z 

nim całkowicie I to już nie cudze
go tekstu słuchaliśmy w interpreta
cji aktora, lecz on sam opowiadał 
nam to, co przeżył. Był w tym pro
gramie rytm i smak brutalnej pro
zy Brychta, była jego agresywność i 
cwaniacka bezczelność, ale były też 
argumenty i racje polityczne, chwi
lami tak silne i tak pr:zekonujące, ie 
właściwie nieodparte. Nie, nie po
tr·afię już sobie tego „Raportu z l\To
nachium" inaczej wyobrazić, i Fi
lipski zróŚł mi się w pamięci z oso
bą Brychta, jak syjamski brat pisa-

Ila!ina Slojewsl•a „Czas nil?ler;alny" wa Brnnona Scl1111:11. 
Fot. G. Kurzajczyk 

w tym teatrze. E!ekt był nleoczekł· 
wany i bardzo piękny. Otwarła się 
nowa droga przed teatrem je_dnego 
aktora. I przypomniała sic: wielka 
sztuka Marcela Marceau, który sam 
przecież wypełnia po największej 
części ogromne programy, niechęt
nie korzystając ze współpracy kom
par~ów. Więc jest także tea; r jed
nego aktora-mima. Nie zapom inaj
my o tym, sporządzając rejestr tej 
ciekawej i tak żywo rozwijając-ej siQ 
u nas sztuki. 

FINALE 

Więc jest teatr jedr.e"' ' :ii;tura. 
Wybuchający jak fajerwer.-, przygo
towywany w podziemiach zinstytu
ejonalizowanf'go życia teatralnego; 
stanowiący uli c: zkc; dla poszukiwa
czy nowych wzruszeó i nowych do
znań, ucieczkę dla aktorów, którzy 
nie umieją znaleźć swojego mie3sc:i 
\ ' !• wielkich, zd.vsryplinowanych ze
społach, lub nie mogą się w nich 
w pełni wyżyć. Czy jest to tylko rP.
c!tal, popis wirtuoza, wv'Trywającego 
olśniewające pasaże swym p:łos\'!m i 
ciałem? Wrocławski Przegląd w ·;ka
zał, że .wcale tak nie jest. Coraz bar
dziej widoczna staje się w tego typu 
teatrze rola reżysera i scenografa, 
roraz częściej pojawia się w nim, 
jako istotny element, muzyka, coraz 
częściej jest to pełny teatr, choć tyl
ko jednego aktora. 

A więc skoro teatr jednego aktora 
istnieje, skoro jest potrzebny i docie
ra łatwiej do wielu ośroukó·w, poło
żqnych dalej od gwarnych centrów 
kultury, jest łatwiej przenośny i ob
wofny niż wielkie przedstawienia li
czebnych zespołów, skoro niesporna 
jest jego funkcja sµołeczna i arty
styczna, skoro podoba się aktorom i 
widzom, nie podlega dyskusji waga 
l celowość wrocławskiego Pr;:eglą
clu. Należy podziękować gospoda
rzom z Piwnicy Swidnickieł i gospo
darzom tak życzliwego muzom m ia
~ta Wrocławia za to, że z uporem 
godnym tej sprawy powtarzają !Wo
je festiwale i nic nie jest w stanie 
ich zniechęcić. Czekamy na festiwal 
następny w roku przyszłym. I je
steśmy pewni, że znowu zobaczymy 
propozycje nietuzinkowe, godne u
wagi i przemyślenia. ~kłania,iące do 
zastanowienia nad nowymi drogami 
naszego teatru, wyprarowywanymi 
nic tylko w laboratoriach, noszących 
tę szumną nazwę, lecz także w 
skromnych pracownia::h aktorów, 
którzy nie skąpią swego czasu i wy
siłku, by zrobić coś innego, coś no-

• '-';ego, coś odhiegająccgo od ich chle
ba pówszednicg0 w tcatrac'i, gdzie 
~tale t „na etacie" pracuia. Ten entu
z.iazm. nieraz jakże bc~interesowny, 
w11rt jest kroC'i. Nie wolno go prze
oczyć, nic wolno go też le!cccważyć, 
ani 7_rnarnować. 


