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nisława Renza do libretta Jana Majdrowi<:za 
(teksty piosenek Kazimierza Winklera). Mu
s.kal - bo tak szl11l'I1Ilie naziwano widowisko 
- zosta.l specjalnie wystawiony we wrześ
niu, l::owiem dyrekcja teatru chciala się 

FESTIWAL WIELU NAGROD 
. , 

włączyć'ido obchodów związanych z irocznicą 
wytrochu iwojny. Skrzydiaty kochanek, choć I ... NIEWYPA·ŁOW 
jest komedią, idoskonale się 111a taką okazję 

nadaje, lbo qpowiaidając o iprzygodac.h pol- ~w 1-1 
skich lotników iW' Anglii ściśle nawiązuje do I . t/ "'1 ."'.""\ 
tematu. /"V 
Oczywiście cała historia potraktowana jest 

humoo-ystycznie. Ale :po trzydziestu latach W idniach od 10 do 17 listopada 1969 roku 
możemy na niektóre sprawy patrzeć nieco z odbył się we 1Wrocławiu IV Ogólnopol-
przymrużeniem oka bez obawy urażenia czy- ski Festiwal Teatrów Jednego Alktora. Festi-
ichkolwiek uczuć. Nie trzeba dodawać, że wal miał po raz trJ:eci z rzęrlu charakter 
sukcesy polskich [pilotów, nie tylko w po- przeglądu konkursowego. Zgłosiło się 40 wy-
wietrzu - komentowane już od dawna w konawców, z których 19 zostalo dopuszczo-
anegdocie, a nawet w literaturze - spotyka- nych iprzez komisję kwalifikującą do udziału 
ją się ze znakomitym 1przyjęciern u publicz- w imprezie. Wrocławski !festiwal - .pomy-
ności. Warto natomiast podkreślić, że ko- ślany jako dość szeroka konfrontacja a-óż-
medyjka, choć zabawna, jest w pewnym sen- nych nurtów i <tendencji oraz naj>ciekawszych 
sie prawdziwa, a przynajmniej prawdopo- dokonań w tej wyibujałej ostatnio odmianie 
dobna. J est ponadto interesująca. teatru - każdorazowo prowokuje tak obser-

I 1W muzyce Renza jest kilka doskonałych watorów jak i część uczestników do stawja-
pomysłów. Za najlepszy lllZnać trzeba scenę nia pytań i szukania odpowiedzi na py.tania 
walki żolnierzy ipol'Slkioh i angielskich w ja- dotyczące poetyki artystycznej, wartości i spo-
kimś ,,!Pubie", z muzyczmego punktu widzerua łecznej funkcji teatru jednego aktora. Jest 
potralk'towaną dalko sui'ta !tańców 111arodowyrch. to !festiwal, podczas którego dużo się dysku-
Zabawne dest <także i·lUSltrowanie \POstaci pi- tuje: na oficjalnych spotkaniach slużących 
lota-o.fLcera i ,)lordówny" muzy!ką „salono- wymianie myśli i bardziej kameralnie -
wą", a sierżanta i pokojóW.ki melodyjkami - przy kawiannianyoh stolikach „I Zlby Żaków" 
chciałoby się powiedzieć „plebejskimi". w ,,Piwnicy Swidnickiej". 
~~o~isko ma t~ż wady: w tekście wy- Sporo podstawowych irzeczy ustalono już 

razaią _się Olne słab i utką konstrukcją dra- przed rokiem i dwoma la.ty, !kiedy ka:l;dy pró-
maturgicz~ą,_ w m:izyce natom~ast niecieka- bujący zdefiniować teatr jednego aktora na 
wą„ staroswiecką rnstrumentacJą, przyporni- własny lub :publiczny użytek, na podstawie 
naJącą rozr~w~ową muzykę sprzed wielu obserwacji tfestiwa1owych rpropozycji musiał 
lat. W SUlffile Jednak elementy dobre prze- dojść do wniosków że: 
wafa~ą i w zwi~zku z, tym, ż~ nieczęsto zda- 1) Jest to teatr '~ardzo chlonny; można 
rza , się w nas.zeJ wspołcze~neJ hteratu~ze te- w nim inscenizować praktycznie wszystko: 
at,row, mu_zyc.znych spotka~ taką ~ozycJę, wy- utwory dramatyczne opowiadania utwory 
bor łódzkiego teatriu nalezy uznac za udany ty k' · ' · ' o jakośc' l ' dzk' g d ta . . d · poe c ie, reportaze, hteratwrę faktu, nawet 

i o ie o ;prze ~ "."'lerua za ecy- felietony i artykuły publicystyczne. 
dowało w ogromnym stopmu Jego iprzygoto- . . . 
wanie. K om.plementy należą się tu przede ~) J est to z reguły teatr_ w sensie msceml.<;1-
wszyshkim reżyserowi i jednoczcinie choreo- CYJnym bard~? P _ros ty, częs~o o_?ywa s1ę 
~rafowi - Stanisławie Stanisławskiej. Spek- bez scenogr~u, większych rekwuytow, a ~a-
tak!, ia szczególnie jego drugi akt, odznacza la norma'1me b_ardzo. ro21budowana ;machl.IIla 
się doskonalą kompozycją ruchu sceniczne- teatralna ?gr'.1mcz~ się tu zazwyczaJ do cre-
go oraz ;fHmowym niemal tempem :mnian de- flektora, niekiedy Jesz;cze do magnetofonu. 
koracji i montażu. Ponadto :wszystkie tańce 3) J est to teatr kameralny i intym-
oparte są na sprawdronych już od lat ele- ny; wyrósł ·na małych klubowych scenkach 
mentach tańca rewiowego, z wykorzystaniem i dla nich jEst przeznaczcinym. Więź wy"ko-
rekwizytów !i całej powierzchni sceny. Są nawcy z odbiorcą, aktywny udział teJ?;o dru-
ładne w rysunku i starannie, sprawnie wy- giego we wpółtwlorzeniu klim altu widowiska 
konywane przez wszystkioh :wykonawców. A ważny w każdym teartrze, tu 111abiera 1szcze-
że - jak wspomniałem - wszystkiedziew- gó1nego znaczenia. 
częta są ładne i zgrabne, całość robi bardzo 4) Ze wz.ględu na swą prostmę techniczną, 
dobre iWra.żenie. jest to teatr o ogromnym zasięgu 

Muzycznie przygotował spektakl nowy w praktycznie nieograniczony. Może ddtrzeĆ 
Lodzi dyry?ent - Andrzej Bachleda. I jego wszędzie i faktycznie dociera często tam, 
pracę na1ezy ocenić pozytywnie. Orkiestra gdzie ipoza teatrem telewizji żaden inny do-
gra poprawnie, choć miejscami 'brzrmi nieco trzeć nie jest w stanie. Stanowi al:bo stano-
anemicznie. [)obre są także proporcje brzmie- wić może fo11Pocztę teatru, co aktora, zwła-
nia rpomiędzy .kanałem orikiesitrowym i sce- szcza wyjeżdżającego na tzw. głęboką pro-
ną. !Bardzo ładnie brzmi również chór. wincję, obarcza odpowiedzialną :funkcją mi-

Z wykonawców majbardziej podobali się .sjonarza nawracającego na teatr, funkcją od 
amanci charakterystyczni: Lola Szczęch ja- której ewentualne wykpiwanie się jest dzia-
ko pokojówka Pamela i Janusz Duński jako laniem samobójczym. 
sierżant Antoni Kozak. Oboje są na scenie 5) Jest to teatr 1 i ter ac k i i akt 0 r-
sw?bodni, dobrze ŚJ?iewają i n ie mają nic ze ski, co oznacza w ipraktyce, że 0 sukcesie 
złeJ sz~mpy. a_:ktorow ~p~retkowych:- Na ich p..rze--Gtaviifnia CP"yC:ujc> w soosób z1asac'niczy 
tl~ duzo mmei. atrakcyJme wypadaJą czoło- wybór tekstu i jego a~dorska interpretacja. 
w1 bohatero".".ie -:---- K.rys_tyna Nyc-Wror:ko Festiwale wrocławskie moglyby dostarczyć 
(Mary .Boldwrn) l Zb1gmew , Walo~h (pilo ~ niejednego przykładu na to, że najwybitniej-
Jan ~hka~; ,wpra~d~i~ odtworcz~m mlodeJ sze aktorstwo nie mob uratować spektaklu, 
„lordow:iy swietme ~piew~, ale mez~yt prze- jeśli spr a w a ·czyli to, co aktor mówi i po 
~onywaJąco pro.wadzi swoJą rolę. Jei amant co mówi, jest odbiorcy obojętne. J est to na-
iest po iprostu meporadny. , . uuralnie wai;ne w każdym teatrze, nie w 

. ~ 'Pozos.tałych wykona~co~ tr~e.ba wy:rrue- każdym wszakże jest zasadą aż tak kardy-
mc ~~dwigę Kendę . w _mew1elk:ieJ,_ ale zna- nalną i praktycznie nie do obejścia. 
ko~1cie .opracowan~J r?lce ~a?y D~any Bol- 6) Jest to wreszcie -teatr wie 1 kie j 
dwrn, Witolda. Jaw1~a Jako J~J n:;ę~a, dosko- sza n s y dla aktora. Szansy niczym nie skrę-
nale prez~ntuJącą się, a także sw1etme ra- powanego artystycznego wyżycia się do koń-
d_zącą ~o_bi~ z _ trudną, arystokratyczną posta~ ca, szansy zagrania !każdej wymairzonej roli, 
c1ą ,k~ią_zmczk1 Mal:gorzaty Annę Gębicką, l szansy pełnego i samodzielnego wypowiedze
własc1w1e ws~ystkich pozostałych. Bo_ n~ d~- nia się . Dla młody.eh albo niedocenianych (w 
brą spraw.ę rue i;na rw tym przedstaw:eruu ll:"Ol życiu różnie bywa) teatr jednego aktora jest 
złyc~, ta~ich które wzbud~ały>by. prot~st. iPo- także możliwością publicznego zademonstro-
s21UJlnwama repertuarowe. 1 reahzacyJne Te- wania, ile ·naiprawdę jest wart. Jest to egza-
atr~ JVIuzyczneg.o w_ ~odzi są na pew!1o slusz- min bez •cudów i lbez liif>y ; szczęście w n ;m 
ne 1 wprowaidz:i.ły JUZ teraz 1ę placow.kę na odgrywa znikomą rolę. 
bardzo dobrą drogę, Na koniec tego uproszczonego, na doraź~ 

BOGDAN M. JANKOWSKI ny użytek publicystyczny, teoretyzowania, 
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chciatbym dodać - żeiby nie było nieporozu
mień - że teatr jednego aktora jest także 
rodzajem ... chałtury aktorskiej. !Paskudne sło
wo, ale sami aktorzy tak 1o często nazywają, 
rozumiejąc „chałturę" ja:ko dodatkową pracę 
za .wynagrodzeniem. :Nie jest to dorabianie 
nieuczciwe i znacznie sensowmeJsze niż 
pseudorec:Ltale, jakie 21darzało mi się widy
wać, lub nieraz dość :l;enujące {nie zawsze 
z winy aktora) spotkania z publicznością. Po 
o:;tatnim jednak festiwalu, obejrzawszy kil
ka zupełnie poronionych spektakli, uświado
miłem sobie z dreszczem z,grozy, że gdzieś to 
„maluczkim" a niewinnyrrn za pieniądze się 
serwuje i jeszcze Wlffia.wia, że . o:ńają do czy
n ienia ze sztuką. ,Zdaje się, rże istnieją wy
kona wcy, !których do iteatru jednego iakitora 
pchnęły nie tyle ambicje, ile chęć łatwego 
zardbku. Ze społecznego punk<tu. widrenia 
lepiej by jednak 1było, by brali honoraria za 
opowiadanie na spotkaniach swoich życiory
sów i zakulisowych anegdot, niż za wypacza
n ie smaku miewyrobionym widzom. 

* * * 
W 1IV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów 

Jednego Aktora og'lądaliśmy kolejno:~nę 
Jun ·Z Kra:kowa rprzedstawieniu Smierc 
Ofelii Wyspiański~Jerzego /Nowaka z · -
kowa w Prawd.<iiwe3 obrowie Sokratesa Vair
nalisa, iDanielę Zylba.Jankę z ·Zielonej Góry 
w Stłuczonym zwierciadle wg Jesienina i 
wspomnień o ipoecie, Halinę iKosznik-Maku
szews.ką z Gdańska w Spada'1lli.u wg Róże
wie.za, Henryka Abbe z Gdańska w rprzed
stawieniu Syn bohatera wg powieści Harto
ga Mary, Bogdana Smigielskiego z Wairsza-
1wy IW .Panniętniku wariata Gogola. Halinę 
Słojewską z Gdańska w !Przedstawieniu Na 
przyklad slaniie wg Korzewi nieba Garry'ego, 
Irenę Szymkiewicz z Wrocławia w Haori 
Yasushi linoue, KrystY111ę Niemczyk z Wał
brzycha w przedstawieniu A wszystko przez 
tę wielką milość wg .powieści Wituskiej Na 
grainicy żyoia i śmierci, Czesława Wojtalę z 
Wrocławia w iprzedstawieniu opartyrrn na 
Kronikach Galla Anon:inna, Stanisławę Sie
dlecką z Wał1brzycha w :przedstawieniu Styg
mwty wg SfJarych rochum.ków Półtawskiej, 
Andrzeja Dziedziula z •Wrocławia w Don 
K i chocie w,g powieści Cervantesa, JVIairię iKo
ściałkowslką z Krakowa w przedstawieniu 
opartym na Protesilasie i Laodamii Wyspiań
s1kiego, Wamdę Neumann z 1Poznania w Na
szej małej europeizacji wg K. Teoplitza, Wie
sława Nowickiego z Poznania w Biogra1ii 
heroicznej wig reportażu Lovella Kcmiec cho
ralu, !Barbarę Stefaniak z Piotrkowa Try:bu
nalsk:iego w przedstawieniu Chwila west
chnienia wg Anny Philipe, :obi1gniewa Brycz
kowskiego z Wiroclawi a w przedstawieniu Bu
szujący w zbożu Salingera, iBolesława Idzia
ka z Wrocławia w Pl111111iętmilcu antybbhatera 
Fihpowic.za, oraz Ryszarda Filipskiego z 
Krakowa w J)rzedstawieniu Co jest za tym 
murem wg tekstu Jacka Stwory. 
Wśród dziewiętnastu wykonawców było 

dwu aktorów-amatorów: iBanbara Stefaniak 
i .2'ibigniew Bry1czkowsiki. Regulamin k01111kursu 
przewiduje możliwość doJ)uszczania w diro
dze wyjątku amatorów i Komitet Organiza
•Cyjny s'korzystal :z itego ;prrawa. Jak się ;Póź
niej okazało - w jednym wypadku całkiem 
słusznie 

Program festiwalu lbył bardzo zróżnicowa
my i - na pierwszy il."zut oka - atrakcyjny, 
choóby ze względu na swą niezwykłość. 
P rzedstawienia zostały qparte na tekstach 

· poetyckich, powieściowych, wspomnieniach, 
felietonach i reportażach, na ,prozie eseistycz
nej, na zapomnianym do niedawna dramacie 
i na starych kronikach historycznych. Komi-
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RYSZARD FILIPSKI (»Co jest za 
tym murem«) 

HALINA SŁOJEWSKA (»Na przyklaa IRENA JUN (»Smierć OfeLii«) JERZY NOWAK (" Prawdziwa obrona 
Sokratesa») slonie«) ·1 

sja Artystyczna, kwalifikująca przedstawie
nia, ,podjęła decyzję, która teoretycznie po
winna zadowolić tak .publiczność jak kryty
ków. !Różnorodność prqpazycji itekstowych -
to j edt!n · rplus, preferowanie współczesności 
ale z :miejscem l!la kilku klasyków - drugi 
plus, polowa tekstów polskich polowa ob
cych - ;proporcje raczej zdrowe. Ale braw 
dla Komisji Artystycznej nie będzie. Bo jak 
się podczas festiwalu okazało, komisja ta nie
potrzebnie marnowała czas na czytanie sce
nariuszy. Mógł ją zastąpić jeden człowiek 
rzucający monetę i ekretarika, która odno
tuje czy wy.padł orzel czy ;res~a. Bo system 
kwalifikowania i elilffi:inowania przedstawień 
wyłącz.nie w oparciu o lekturę scenari·uszy 
nie jest !Żadnym systemem, o czym można by
ło się prz;ekanać podczas co najmniej kilku 
żałosnych przedstawień, zreałizowanych na 
kanwie całkiem '11.iezłej Jiteraitury. Zdaję sobie 
sprawę, jak trudno byldby takiej komisji ob
jechać !Pól .P'olski i obejrzeć 40 spektakli, by 
wyrobić sobie :pogląd na temat wartości 
zgłoszonych prqpozycji. Nie zmienia to faktu, 
że dotychczasowy system nie zdał egzaminu. 
Rozwiązania na przyszłość można zapropo

nować dwa. Prostsze rpolegal:dby na QPinio
waniu przedstawień po kh premierze przez 
- wciągniętych do wspól:Pfacy 1Przez orgaini
zatorów - lkrytyików z innych miast. Drugie, 
lepsze ale bardziej skomplikowane, mogłoby 
polegać na regulaminowym zobowiązaniu ak
torów, którzy ·ohcą wziąć udział w festiwalu, 
do przyjazdu z ,przedstawieniem •(za zwrotem 
kosztów rpodróży) do !Wrocławia w okresie 
poprzedzającym festiwal. Komisja artystycz
na miałaby okazję obejrzeć spektakl; „Piwni
ca Świdnicka" .żyłaby teatrem jednego aktora 
przez cały rok, na co jej mł·odzieżowa pu
bliczność ohylba by się nie uskarżała; a wie
lu wykonawców, .którym przedstawienie nie 

wyszło, uni:k:nęloby już nie powiem rollczaro
wania, ale nawet - jak się (l)aarza - kom

. prarnitacji ,(rbo jest różnica między porażką, 
a katastrofalną klęską). 

* * 
Teatr jednego aktora ma już swoich sipe

cjalistów. Irena 1Jun, Ryszard Filipski, Hali
na Słojewska, Andrzej Dziedziul to stali ;u

czestnicy wrocławskich festiwali, ich laureaci 
i faworyci. rKa.żJdorazowo jednak ,przyjeżdża 
do Wrocławia spora griupa ludzi debiutują
cych na scenie jednego aktora. Nierzadko 
przyjeżdżają po sukces, odnoszony nawet ko
sztem faworyta, który - będąc ulubieńcem 
pUJb:J.iczności - wcale la twego .żyda nie ma: 
przegrywa moralnie już wtedy nawet, gdy 
jest dobry, ale słabszy niż przed rokiem. 

Talką iporażkę :poniosła Irena Jun na IV 
Festiwalu, mimo rże jury przyznało Jej jed
ną z rnagród. Na Smierć Ofelii ,patrzono mając 
w pamięci Pastoralki. Ofelia skryta za rpomy
slowym ,parawanem z mgiełki, pełna dziew
częcego uroku i świeżości by.la ładna, była 
wzruszająca, ale IPOd koniec była też nużąca. 
Tym razem zawiodło aktorkę przede wszyst
kim wyczucie ,przy W)l1borze tekstu poetyckie
go. Sukces Pastorolek pulegal (przed rokiem 
nie tylko !Ila tym, rże .wzruszały i de.szyły 
oko i ucho, ale także ma 1ym, rże zawierały 
SjpOro aluzji poetyckich 1(cieniru1lkich, delikat
nych, SU1btelny-0h) ido tego, co nas czasem 
gnębi, niepokoi niedobrym wspomnieniem 
albo czarnym snem, do naszych komplek
sów, tdo naszych strachów. Smierć Ofelii iby
la tylko zręcznie i ,pomysłowo zrealizowaną 
martwą klasyką. 

Znacznie gorzej wszak.że powiodło się iin
nernu faworytowi festiwalu Andrzejowi Dzie
dziulowi, który zebral mnóstwo nagród i za-

służony·ch .pochwal za dwa poprzednie p~o
gramy •oparte na Hamlecie i Fauście, arcy
dziełach poddanych osobliwemu i ciekawe
mu sprawdzeniu na niezwyklej scence jedno
osobowego z jarmarczmych tradycji wyrosłe
go teatru lalek i 'innych animowany•oh przez 
Dziedziula przedmiotów. Poprzednie jego pro
pozycje ujmowały wdziękiem, świeżością, ale 
kto wie czy nie bardziej jeszcze intelektual
ną prowokacją. Tym razem alktor wziął na 
swój ~ryginalny warsztat Don Kichota i... nie 
zdążył z przedstawieniem na fes1tiwal. 'Do, co 
zaprezentował trudno nawet bylo'by nazwać 
dal'eko zaawansowaną rpróbą. Widzieliśmy 
niebanalną poiintę, uniwersalizującą i uwspół
cześniającą historię i filozofię rycerza z La 
Manchy, ale widzieliśmy też s,poro nią>orad
ności technicznej i improwizacji. Nie wątpię. 
że rmaże z tego jeszcz_e wyjść interesujące 
przedstawienie. N_iepokoi wszakże rnieco, że 
u Dziedziula poszukiwania fomnalne jakby 
wzięły górę nad prqpozycjami .iintelektual
nymi.. 

Irena Szymkiewicz była kolej1ną laureatką 
poprzedniego .festiwalu, której tym razem zu
pełnie się nie powiodło. il to też głównie z 
powodu niedopracowania przedst!!_wienia i 
niez.'Jyt dObrego opanowania tekstu, choć nie
zalr.ż1ie od tego, rmam wątpliwości, czy szu
.kanie atralkcyjnego teikstu aż w Haorri Inaue 
nie rbylo przesadą w (pogoni za oryginalnoś
cią. 

Gdyiby w.prowadzono punktację za !Ilajgor
sze ·przedstawienie festiwalu, głównym fawo
rytem byłoby Stluczone zwierciadlo rw wy
konaniu Danieli Zybalainki, reżyserowane 
przez Jerzego Ronarda Bujańsldego. Bylo w 
nim tnochę '.lll:ego smaku i drużo nieporozu
mień wręcz diramatyaznych, bo publiczność 
myślała, rże aktonka chwilami żartuje, a ak
torka była serio w swych niezamierzonych 

HENRYK ABBE (»Syn boha.tero«) BOLESŁAW IDZIAK (»Pamiętnik an- ZBIGNIEW BRYCZKOWSKI („Buszu- WIESŁAW NOWICKI (»Biografia he-
ty bohatera«) ;c;cy w zbożu«) rotczna.~) 
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