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iewieie brakowaio, a tegoroczny laureat Nagrody Głównej 
jubileusrwwe;go (25 lal w ogóle, 15 !ul w Tor.wniu) Ogólno
polskiego l<~est ,~walu Teatrów Jednego Aktora wcale by do 

Torunja nic ipnzyjechad, chyba· iże w celach turystycz.nych. Janun 
Stola.rllkl z Teatru Polskiego w Poz.naniu. - bo o 11im Lu m owa 
- zaprezento.wal festiwalowym „ kwalifiknt"rom " monodram pt. 
„Ecce homo" F . N.iel.1..schego dwukrotnie i ów pienwolnie odrzu
cony spektakl zos.tai ostatecznie dopuszczony do udz.ialu w 
OFTJA dopiero po pewnej „pieriestrojce". W innych przypad
kach .nie byfo aii. ta.kich 1pertu.r:bacji, a ty.me-za.sem wlaśn.ie Ja
n.tlil!Z Stolarski zadtwydl o.stateczni& nie tylko putJliczność, ale 
tet zaSkarbił sobie głosy w.ięks:z.ości juirorów. 

Oharakiter)'Rtyx:izne µIa toruńskiege> fe.,;ti.walu je,,.t m.in. to, iż 
nie ma tu oia.łłll pod ~Il „jwry'', są nat.amia'St wielce Ul!a>C2ące, 
pojedyncze głosy jW"orów. ~óre d.o.piero sklada·ją się na ostate
cz,ny werdykt. D°'i'ajmy, iż swego intlywiduulnt!lgo werdyktu ka
żdy , z juro·rów musi 1br.onić ;pu!blicznie i sam.o.diz.ielaie. Znakomita 
akitOilka Iren• J~óra tym razem pod·bila· wi.dtl.ów ~ re
szty... ,,Panem I a zem'1 {mrówki obla,zty Tehmenę, ze palce 
Lizać, ty.te że p.oza konkursem!), tak oto uza.sadnila swój wybór: 

i u1SfRo OflicuJ ' I~ 
11 

O ddaję swój glos na Jant1- .zaakreptować rz~flrt monodra- ·m 
sza S.tolarskiego (w tym mów. d1oć akceptuję włożoną Il; 
miejscu j\trcrce przeTWa- w ich pr.z11gotowa.n:ie pracę ak- a1 

ła burza Oiklasków i Ollwzyków tors,kq. Za-bra-kło mi jednak z~ 
rad.ości - tak cieszyła s.ię, bę- ' te(1o drugiego .f.k.rz~la. na ktQ
dąea tej samej myśli, publd.- r11m „lec:-i'' ale.tor - literatur!!, ·n. 
czoość) za $pe'1<!talcL „Ecce ho- Wsrzystik.ie te wyip.owiechi la- t' 
mo". Jes.t to dla mnie prz11klad konicznoie podswnował zapis w D 

powrotu do takich najszlachet- ·protokole z obrad jurorów 25. 'Il 
niejsz11ch ~ad.ów poszukiwania OFT JA: Tworz11wem dla sce- ~I 
form11 wvpawiedz·i art111ti1cznej, na·rius.z11 stal11 się w kilku prz11- .q 
gdzie tekst niedlramat11czn11, pa.dkach tek.stu. lk.tórllch poziom f.J 
·k.tórv nie je-'t .napisanv cUa liteirac'k.i budzi powaine za- 'a 
potrzeb monodramu. staje się stueżenia . 
właśnie tekstem. fascvnujqcego 
monodramu. To jednalk 'l1lie w ro21T1owje z reżyserem I 
wsz11stko, bowiem ujrzałam tu MARK.JEM OKOPIR-
nad•to aktara, znaij.dująceQo SK.JM temat nie!o.rtun-
środki dla znaków tf!(J.traln11ch, nych wyborów „literackiego 
k.tóre mnie na.jbCllT'dziej od.po- tworzyiwa'' też wydawał się być n 
wiadajq . W sumie, ujr.zełiśm11 nieunikniony : - Czy rzeczywl- DU 
wiele pięknvch s11t1.1acji tea- kle z;;r.Winila tylko literatura? •a< 
tralnych ; poetyckich, kt&re czv- - Rozma.wialem prLCd cgło- JD 

niq autent11czn11 teatr .z te; szeniem we1rdyik'tu z późn.it!j-
0 

prezentacji . Państ.wo słvszeli sz.ym głównym lą.urea.tem fe - ul 
ru::ne tekBtll, które 'kazal1111am stiiwa lu i właśnie Janusz. Sto- z. 
zapominać, że a.kUlr może b11ć lursk i p owiedział mi, że po.d
kreatorem, może b11ć odkrtJw- czas pr:r.ygotowy.wania swego 
cq. Nie podoballl mi się ie monodramu miał pa.rit.nera- . .Ju- 1, 
tekst11; mimo · pr.z11kładów do- slro" (J. Stolarski wyooeł też, J 
breóo aktorstwa, nie poda.bat · że byt t :i wyima-rw.ny reżyser, :; 
mi się brnk m11~lenia wlasmvm bow iem ... n ie miał pomy.slow -
teatrem. Dość · jednak o tvm ... prz.y-p. M. J.). Mnie irię wyda.je,' 
Ba.rdzo cieszę się teatrem pana że w teatrze jednego a.kitara nie 
Stolarskiego! jest pot'rz.ebny reżyser i ienp. ; 

Nie tylko Irena Jun zwróciła n•żyse r zaszkodził pani Zgo- i 

uwagi: na ów defekt teg:iro- rza lew.cz., hu rue „obc1.ą l '' do- 1 CZ'nego festiwalu, ja'kim były w statecznie tekstu A. Lena,rtow- , . ... „. • 
•• -- - - - -> - · -·- - - - - \.. ~ - .... ... -



~1orzaJewlcs z Tea.tru PoleJde. 
go w Bydgos:r.czy (nagiroda ju. 
ry za m:modram pt. „Wielki 
Piqtek, czyli Kobieta Demon" 
A. Lenartowskiego), tym, że 
aktorka w11broniła niede>b·r11 
teks·t . Na.wiasern móWiąc, teksit . 
J\nd~eja Lenart.owskiego mn.i~ 
osobiście nie wydał się wcile 
zły w porównaniu z o wiele 
~orsrz:ą literaturą. która stała 
sit; punktem wyjśtja dla ki.l'ku 
innych monodramów festiwa
lowych. Marek Olropii1ski zgo
dził się r.res2tą z tą opinią w 
kulua.rowej rozmow1ie, stwier
dzając: Rzeczyu;iście. nie byt 

· to tekst · nai'gorszy, bo gdyb11 
byt najgorszy, to nawet Ba.sia 
Zgorzalewi·rz nic' by mu nie 
pomogl.a „ . 

L ech Sliwonlk, . którego 
prawo do wydawania 

· werdyktów. dotyczą
cych OFT.JA, jest niezapr?.e
c1::ilne (naiwet e:dyby nie był 

:i ku rat jurorem, ale był). tak
iP dorzucił d:> tego ogródka li
terackiego ~ój kamyczek: 
Cza .~ami nawet wra.żliwi poeci 
pisz.<1 tekst!/ . .które obezu.iad
ninją swojq bezczeb1ościq, a 
niPklórzl/ a·ktorzy ja1k.b11 nie 
zottwa::aLi. ie slowo wy,J>OWie
dzia-n<' znaczy stokrotnie wie
cej 1ni: słowo zo,p.isane. Jeśli 
jest zlo li!te.rat1'ra, to ;es.t ona· 

.1JO prostu złym piśmienni
ctwem, natomiaslt w11powiada~ 
i11c jq głośno jeszcze bardziej 
się jq pogrqża . Dlatego nie mogę 

- DIMlf:IO Jednak tak 914: 
1tało? ·. 

- Może dlatego, że koledzy 
usiłują pisa(: monodramy i to 
k.~t niedobre.„ Monodram to 
jest według ·mnie materiał 
przez aktora w;Ybrany z dobre
go tekstu prozatorskiego, tó co 
aktor chce kreować. Po prostu. 
Wrócę jednak do tego, o czym 
już mówiłem - do tego „lu
stra". Myślę, że w· wielu przy
padkach zawinił właśnie jego 
brak, tzn. brak partnera do roz
mowy, do dyskusjL To sprawia, 
że niektóre decyzje wydawały 
mi się być podjęte jakby .. , - „. nleodpow.leckiałnle? 

- Włamie, dobrze pan t~ 
ujął - ll'llieodpowiedz.i.atln:e, bo 
jak,by na zasadzie pi.eirw.szego 
wrażenia, bez głębszej ana!łizy. 
Wi·ną z.a to obarcz.am roZTna
itych animatorów-opielru•n-Ow, 
tz.w. reżyserów i tzw. kwaHf-i
katorów. do · kitórych kf.łkiumam 
o~rom.ną prertemję. N.ie wy
starcza mi cza.su na oglądanie 
wszystJkioh spe!kitaik.ll pned fe. 
stiwalem i zaskakują mnie o. 
pinie ludz,i, dopu'S:zcza•jących 
,,takie rz.eczy" d:> OITJA. Mi
mo wszystko w~eru: jednaik 
głę bo.ko, że . to mirski festirwaJ 
pozostani<! żywy i św~eży taikt.e 
w przys7Jłości i że z całą pew
nością owa przyszl·ość g:> czeka. 
Tak jak co roku czeka ń1e
stiwa1 publi:cz.ność. 

- DnękuJę. 
MAREK JA t.A 
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