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„MonQ.iram to gatunek dra
m,łtyczriy w którym występu
je tyll<o jeden wypowiadają
cy, co sprawia, że u:>vór sta
now. w c:alo..\c:i jed(n monolog. 
Mo. :olog to jcdr.ak swoisty, 
jak'.)y szereg replik w nic 
zr.:alizowanym dialogu z dru
~ą oso! : ą. Bohater nie tylko do 
n~ej siQ zwraca, ale mówi tak. 
jakby znał poszczególne jej 
wypowiedzL nigdy w tekście 
utworu n'e werbalizO\\·ane, tak 
w1Gc ów rozmówca nieustan
nie oddziaływa na tok mono-

logu" („Zarys teorii literatu
ry"\, 

:VIor.odrn:11 ma w naszym ży
du arty~tycznym bogatą juz 
lradyek. A iac:zGlo siG wszy
stko :!u listopada 195() roku w 
S<uc~ \\ •1rsz„wskiego STS-u, 
gu.de \.\ ojc ech S't:cmion zu-
PI'~ zent·r,wat ,.\iVieżG mnlo-
w.rna". Występ Sicmio-
1:a różni! si•; od i.mych prze
de wszystkim tym. że nie 
byla to tył!.o recytacja, lecz 
prall'dziwe - cho6 jedrooso
bowe - pnedstaw:enie tea
trai nc. I tak wlaś: ie narodził 
slG Teatr Jednego Ąktora -
teatr bardzo indywidualny, 
bardzo intymny, gdzie wyko
nawcn jLst jrdnocześn'e twór
cr. l\fa~o jest bowiem goto
wych tekstów - ak~or musi 
·wir:c by6 tal"żc adaptatorem i 
reżyserem. Po monodram się
~a w'rlu aktorów. Wielu z 
nich to ludzie młodzi, dla nich 
więc monodram to okazja do 
udo\\·odnicnia sobie i in
nym swej przydatn~ci. Ale 
są i tacy aktorzy, którzy 
mi o odnosLoaych sukcesów 
w t frach c_rnmie się•~ają 

po monodram. gdyż daje on im 
- jak mówi Wojciech s:cmion 
- „waą:oki.-któryeh nie moż-
na 9tńymać w teatrze zm,vo- ' 
dowym". Bo jest monodram 
sztuką hardzo trudną: aktor na 
scenic pozostaje przecież sam. 
nie WS!~OmaJa go partner, jest 
tvlko on i widownia, któ
ra może all:o go zaaprn~wnć, 
all;o w bezlitosny sposób od
rzucić. 

Irena Jun jest. pnstae~ą zna
ną w środo\i.isku artystyez
nym. Aktorka zwią?.a"'a z Tea
trem Studio Józefa Szajny, 
sama też od lat reżyseruje i 
wykonuje monodramy. Jej 
spcktak!c wielokrotnie były 

nagradzane na Festiwalu Tea
tru ,Jednego Aktora, który rok
rocznie odby:wa 
niu. Takt;e „Bal u Salomona" 
- jeden z mniej znanych tek
stów Galczyńskiego. Aktork 
pokazywała ten , spektakl v 
wielu miejscowościach. A - ziś 
telewizja utr\\'aliła go na tnś-

filmowcj. (gr!) 


