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GAZETA ROBOTNICZA 

Na zdjęciu: Gena Wydrych i Maria Zbyszewska. Fot.: Zdzisław Mozer 

SAME WśROD LUDZI 
T .\DEUSZ BURZYŃSKI 

C 
ZASEM życie przynosi tak nieprawdo
oodobne wydarzenia, sploty okoliczności 
nieoczekiwarie przypadki, że trudno 

w to uwierzyć. Powieściopisarzowi czy 
'.lrama.turgowi, grlybiJ to wymyślił, od
powieccziano by w w11dawnictwie Zub 

teatrze: „Panie, to zbyt nieprawdopodobne, by takie 
brednie drukować Zub pokazywać ludziom". A prze
cież jednak zdarzylo się, że we W!oszech brat bra
ta uwięzil na 60 l!l.t w komótce, że japoński żolm.ierz 
ćwierć wieku po wojnie czaił się w buszu z kara
binem, spelniając swą frontową powinność, że -
wreszcie w Krakowie - tuż po wojnie dwie starusz
ki z lęku przed „bo!szewtk.a.mi" przez kilka lat nie 
wychodzily z domu ... 

Jest jeden rodzaj literacki (jak kto woli - dzien
nikarski), dla k.tórego te fenomeny, jak wszystko, 
co niesie życie, mogą być 11rz„dnią pożywką. To re
portaż. Czasem pisarze uprawiający inne ga,tunkt 
zaz<lroszczą reporterom tej możliw-0ści i na realiach 
reportaży budują opowiadania, scenariusze' filmo
we, dramaty· Przewainie prz11znają się do źródla 
in:;pfracj-i, bowiem tematy te bez stempla „historia 
pra·wd.ziwa" tracą sens. 

„Na:n stop" Bordawicza, wlaśnie hist<Jria wspom
nianych już krakowskich staruszek, została wypro
wadz-0na z reportażu . Krzysztofa Kąkolewskiego 
i świadomość uprzedzonego o tym widza, iż nikt te~ 
oo nie wyssał z palca, iż wszystko to działo się 
wśrócl nas, obok nas, może za sąsiednią ścianą, ua
daje jej lub może nadać, glębszego spolecznego sen
su. 
Otóż tego społecznego sensu nie dogrzebalem się 

wiele ani w sztuce, ani w dwu przedstawieniach na 
niej opartych, jakie oglądalem. Mylne tropy reali
za.torom sugeruje sam autor, jeśli jednak - jak sam 
wyznał - pisał sztukę dla dwit. kon~retnych starycp, 
waTszawskich . a~rek1 • znając ich życiQrYSY arty
styczne, rodzaj ról i sytuacji, w któT;Ych ich dyspo
zycje moglty dać najbardziej twórcze rezultaty, moż
na ewentualnie objąć amnestią niektóre z grzechów 
autorskich. Ge-neralnie jednak, jeśli tę rzecz reali
zować na scenie to rea.Zizować z reportażem Kąko
lewskiego w ręku, a gdzie się szfuka od reportażu 
oddal.a, przyznawać Tację autorowi pierwowzoru 
albo do końca pozbawić jakichkolwiek konkretnych 
realiów, a więc stworzyć sztukę od nowa. 

Jeśli dwie staruszil« stracily poczucie realiów 
i schowaly się przed życiem to jest to problem dla 
psychologów, psychiatrów, geriatrów itp. Problem 
specyficzny, poważny, ale specjalistyczny. Jeśli dwie 
staruszki, jedna z pamięcią o spelnionym kobie
cym życiu, dmga żyjąca okruchami z cudzego ży
cia, zostaly przez autora umieszczone w niezwy·kle; 
sytuacji, k.tóra umożliwia prowadzenie ciekawych 
obserwacji i CMtaliz psychoLogicznych, jeśli to mia
łoby być rdzeniem sztuki, to zbyt wiele innych rea
li w i sygnałów zaciera mi tę warstwę. Jeśli sam 

iem czytać, przeczytałem u Kąkolewskiego smut
ą historię dwu starych kobiet, których możliwości 

adaptacyjne wyczerpaly się w dniach wojny, któ
re - wpadły w psychiczną agonię i przez kilka lat 
umieraly (pod koniec w kategOTiach dosłownych) 
w o b o j ę t n e j o b e c n o ś c i l i c z n y c h l u
d z i. Przez pokój tych kobiet przewijają się w re
portażu: gosposia, przyjaciółka, sąsiadki, lekarze, 
ksiądz, listonosz; niektórzy z odruchami pomocy. 
I co? Nie pomogli. Mogli pomóc czy nie mogli? Jak 
mogli? Tu są dla mnie rzeczywiste pytania. 

Jest w sztuce (i pojawia się w przedstawieniach) 
taka scena: tłum zbierający się pod drzwiami. sta
ruszek. Jak hieny. Sygnalizuje to, że lęki kobiet 
mogły mieć jedną całkiem rer.tnq motywa~ję: byli 
tacy, którzy na ich śmierć czek·~. !i. Staruszki posia
daly bowiem jedoo skarb: obszerne miesz1:anie. 
Gdybym byl na tyle sza!.any, bu „."lon stop" reży
serować, z tej sceny w1:e>rowadzilbym ideę swej 
rea.1.izacji, a w ur-0jeniach kobiet nie byłoby szczu
rów, tyllco przyszli lokatorzy. 

Przedstawien ie tvrocfowslde, jak i wcześniejsze 
waTSzawskie posiada ciężką, męczącą atmosferę. 
Z „Non stop" widz musi tbyjść udręczony i zgnę
biony. Tak w teatrze czasem. się z widzem postępu
je. Zazwyczaj jednak widz otTZ:Jmuje mniej lub 
bardziej precyzyjne wyja:htienie w i~ię czego, dla 
jakiej idei go dręczono. Jestem tym widzem, który 
nie wie. Nie wiem i paru innych rzeczy. Np. dlacze
go w realistycznej konwencji do pokoju przez okno 
wpada „śnieg" i przez wiele ,.dni" nif' topnieje. Z za
chowania aktorek nie wyni !ca, i:? ~ 7Jokoin pano
wał mróz do końca akcji. Dlaczego świeczka pali ~ię 
dwa dni? Dlaczego chleb z jednego bochenka naj
pierw suchy zamiast w siódmym dniu sczerstwieć, 
robi się całkiem świeży? Dlaczego w Krakowie po
jawia się „Gazeta &·botnicza"? Jak możliwe, by 
stara kobieta bliska śmierci głodowej mogla pod
skakiwać w takt ognistego mazura? Dlaczego glu
ch<Jnie1f!e dziecko śpie·Wa donó§'rtym szeptem'! 

Role starych kobiet pC1Wierzono ' Ge-tiie" 1W'fld.rych 
i Marii Zbyszewskiej. Zbyszewska ma już w dorob
Tcu takie role, pocz!fnając bodajże od „Amer11kań
skiego idealu" sprzed kilku lat. Dla Wydrych jest 
to chyba jednak przedwczesny debiut. Wiem, że 
charakteryzacja i umiejętności warsztatCYWe pozwa
lają tak zdolnym aktorom manewrawać na scenie 
swym rzeczywis.tum wiekiem. Ale tylko w pewnych 
granica.eh. Przy czym chyba jednak dużo łatwiej 
jest się odmładzać na scenie niż postarzać. Zwlasz
cza tak znacznie. Cuga by jednak w ptinkcie po
§więcxntym aktorkom tu nie napisać, faktem pozo
staje, że one w końcu obie dźwiga.ją to przedsta
wienie, którego p<Jlubić nie potrafię, ale które na 
premie-rze przecież 'swoją porcję oklasków zebralo. 
Poza przypadkami szcze9ólnymi, k.tóre zachodzą 
rzadko, najlepiej - radzę - 1wnfr-0ntdt.Vać opinie 
recenzenckie z wlasrn:ymi. 

Teatr Wspókzesny we Wrocławiu: „Non stop" Macieja 
Z. Bordowicza. Reżyseria: Halima DZlieduszydka. Sceno
grafia: Kaz.im.ie.rrz Wiśnlalk. Opracowanie muzycw.e: Mi
rosław Jastrz~bSlrl. Premier• - grud.Zleń 1975 r. 
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