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PO PREMIERZE 6 0 ~sty~~ Świel'tlZewska 
JUąlLEUSZ, czyli AUTORSKIE 
PRZEDSTAWIENIE BORDOWICZA 

Jest w sztuce Bordowi
cza „Non stop", wystawio
nej ostatnio na Malej Sce
nie Teatru im. Wandy Sie
maszkowej, moment w iel
kiej tragedii o wymiarze 
beckettowskim: 

Do pokoju dwojga sta
rych kobiet, które dobro
wolnie odcięły s ię od ży
cia, wchodzi · mały kolęd
nik z ubożuchną szopką i 
zaczyna śpiewać kolędę. 
Porusza ustami, z których 
nie WYdobywa zię dźwięk 
I podaje Młodszej kartkę 
papieru, wyjaśniającą, że 
jest niemową. W szopce 
płonie świeczka, dwa ko
biece widma patrzą na ko
lędnika-kalekę jak na u
piora; z układu warg roz
poznajemy znaną kolędę ... 

W fakt rzeczywisty, co 
posłużył znanemu reporte
rowi Krzysztofowi Kąko
lewskiemu do napisania 
głośnego reportażu o 
dwóch staruszkach z Kra
kowa, zamykających swo
je mieszkanie w. 1945 roku 
przed rzeczywistością hi
storyczną - bo to nie An
ders na białym koniu 
wyzwolił Kraków - wkra
cza wraz z małym kolęd
nikiem wielka metafora . 
To jest Godot, który przy
szedł, stając się wszech
ogarniającym dowodem na 
nędzę Istnienia. Jego rodo
wody wywÓdzą się wprost 
od sartrowsklego „bytu ku 
śmierci", egeystencjali~ty
cznej względności wybo
rów, , zdeterminowanych 
historią, Istnieniem realiów 
z historii wynikających. 

„Klęska, w której o p o
wi ad a m człowieka" 
tak określa sam autor 
swoje sztuki. „Non stop" 
idealnie przystaje do tego 
odautorskiego zwierzenia. 

Napisał go Maciej Zenon 
Bordowicz przed dwunastu 
laty, poruszony reporta-

iem Kąkolewskiego, dla 
dwóch wielkich aktorek 
scen warszawskich: Zofii 
Małynicz i Janiny Roma
nówny; po premierze to 
stało się jakby zar.rutem, 
że pisał po d aktora, więc 
autor, br<>niąc się, wyja
śniał, że pisał aktorom 
n a p r z e c l w. Co wydaje 
się bliższe prawdy, znając 
jego dramaty tak zawsze 
otwarte na wypełnianie 
ich własną prawdą przez 
teatr. 

„Klęska, w której opo
wiada człowieka" to 
także klęska o podwójnej 
interpretacji: dramat jest 
długi, nuży, kiedy zanurza 
s ię w małe, irytujące 
realia wzajemnych animo
zji dwóch ętóstr, kiedy z 
obszaru psyi:hologli spole
cznej obsuwa się w pato
logię; i dramat jest klęską 
osobistą wszystkich tych 
opowiadanych bohaterów 
Bordowicza, którzy nle ro~ 
zumieją własnego upląta
nia się w źle zamanifesto
waną wolność wyboru, 
którzy nie rozumie ' ko
nieczności współistnienia 
ze społeczeństwem, którzy 
pnyjęli postawę izolac·1 
od niego jako program i, 
naturalnie, musieli prze
grać. Ta klęska przyniosła 
tylko jeden wybór: niena
wiść. Absurdalną niena· 
wiść do wszystkiego, co za 
oknem jest przejawem 
zdrowego, normalnego iv
cia I nienawiść do współ
więźnia, który bywa nie
odmiennie katem i ofiarą 
zarazem. 

Rzeszowskie przedsta-
wienie „Non stop-u" jest 
przedstawieniem na bene
fis rozumianym przez teatr 
wzruszająco dziewiętnasto
w iecznie: pani Elwira 
Turska reżyseruje sztukę, 
gra w niej ~~~żną rolę 
Starszej, ~~~~~a sobie 
zespół, powierza scenogra-

fię naszej starej znajomej 
- Barbarze Stopce. 
Można więc mówić, bez 

śladu posądzenia o przesa
dę, ie jest to jej przedsta
wienie. 

Jest interesujące i pre
zentuje rzeczywiste możli
wości Elwiry Turskiej, po
zostającej ju:t 20 lat na 
rzeswwskiej scenie jakJ 
reżyser i aktorka. 

Jako reżysera Intereso
wała Elwirę Turską w 
przedstawieniu chy~a bar
dziej cała psychologia ka
ta i ofiary, przesuwająca 
nieco „Non stop" z kate
gorii dramatu o społecznej 
kondycji człowieka w ka
tegorię opowiadania o 
kondycji ludzkiej w ogóle. 
Jest to trochę przeciw 
B'.lrdowicwwi, który osa
dza swoje sztuki w kon
kretnych realiach histo
ryczno-politycznych, a tę 

wziął prosto z :tycia, z 
autentycznego wydarzenia. 

Działa się więc ta izola
cja na scenie w klimacie 
egzystencjalizmu i czasem 
traciła swój niewątpliwie 
przez czas obecny narzuca
ny walor metafory bardzo 
bl iskiej wsnółczesnoścl. 

Klimat ów był gęsty, 
mroczny i op o w i ad al 
człowieka. Był w zgodzie z 
w:eloletnimi zaintP.resowa
niaml Elwiry Turskiej, 
która przyrzucił~ rzeszow
skiej scenie wiele <przecież 
interesujących realizacji 
właśnie z zakresu teatru 
psychologicznego. 
Swoją rolę Starszej 

Turska zbudowała na o
krucieństwie oraz psvchi
cznej dominacji nad Młod
~zą. A także na patologii. 
To była momentami 
wiedźma, opętana obsesją 
nienawiści, niepogodzenia 
i przegrania. Wyrzu(:ała -1: 

siebie tę nienawiM jako 
eksplozję, grała ekspresyj
nie. niepowściągliwie. 

Grażyna Juchniewicz 
p o r z ą d k o w a ł a więc 
ten świat szalonej siostry 
już od samego początku, 
budowała rolę na przeciw
wadze opanowaniu, 
spokoju. 

Wybuch Starszej nakła
dał się na to opanowanie 
Młodszej, zapowiadając 
narastanie dramatyzmu, 
które przvszło w finale 
części pierwszej jako swo
ista Noc Walpurgii; wiedi
my rozsz:ilałe gilotynowa
ły spuszczaną żaluzją o
kienną martwy świat 
przedmiotów, nadając im 
imiona realnych obiektów 
nienawiści. 

Nie było to jednak roz
ładowanie. Lisio, potulnie, 
ale z ielazną konsekwen
cją Młodsza zaczęła proces ' 
przemieniania ofiary w 
kata, cała już obrócona w ' 
stronę „tego co za oknem". 
Nienawiść stawała się sla· 
bością, szaleństwem; pod
porządkowanie przeradza-
ło się w utajoną brutal
ność. Kondycja losu ludz
k iego raz jeszcze pokarała 
oblicze uwarunkowań nie
mal Genetowskich, jego 
przemiennych znaczeń. Me
tafora odchodziła w cień, 
do głosu dochodził realizm 
psychologiczny, wywodzą
cy się z wzajemnej zależ
ności. Dwie aktorki wy
pełniały więc bardzo. wła
sną treścią dramat Bord0-
wicza, wychodzący im n a-
p rzec i w. 

Na Małej Scenie Teatru 
im. Siemaszkowej, żyjacej 
pełnoprawnym uczestni-
ctwem w działaniach 
teatru, zaistniało więc 
przedstawienie bardz~ 
autorskie, jednocześnie 
bardzo aktorskie, gdzie 
dwie aktorki podjęły wła
sny trud zmierzenia s ;Q z 
n iełatwym dramatem Bor
dowicza. że w tym ambi
tnym wys.illtu mieści si'ę 
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także dostojna uroczystość 
40-lecia pracy twórczej 
jednej z nich - pani El
wiry Turskiej, której ty
czymy wielu dalszych suk· 
cesów scenicznych - w i· 
dzę to jako jeszcze jeden 
powód dla widza, by w 
tym wydarzeniu uczestni
czył. 

Teatr Im. W. Siema
szkowej, Maciej Z. Bordo
wicz - „Non stop". Reży-

seria Elw!ra Turska. 
Asyst. reż. - Irena Kraw
czyk. Scenografia - Bar
bara Stopka. Oprac. mu
zy1:1:ne Edward Bar
c-zewski. Udział biorą: El
wira Turska, Grażyna 
Juchniewicz, Mańa Góral, 
Irena Krawczyk, Anna 
Kujałowicz, Jerzy Rudolf, 
Zbigniew Zaremba, Jerzy 
Dobrzyniecki. Premiera: 
styczeń 1981 r. 

'Na zdjęciu: Elwira Turska 
Juchniewicz - M!odsza. 


