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j Torw\ ma Jeszcze Jeden festiwal. i\, Dotychczas miasto słynęło z 
czerwcowych 1potkań teatrów 

J północnych re)WJÓW kraju. W · drU-
1, giej połowie listopada zorganizowa

no Ogólnopolski Festiwal Teatrów 
Jednego Aktora. Impreza ltlie jest 

,, nowości ą. Znamy ją z Wrocławia. 
Zrodziła się tam w 1966 roku i przez 
dziesięć lat cieszyła się sporym za
interesowaniem pozostawiając po 
sobie wiele ciekawych kreacji aktor
skich. 

Na liście laureatów wrocławskie
' go konkursu są Tadeusz Malak, Ha
: lina GryglasLewska, Ryszard Filip
.\ ski, Lidia Zamkow, Kazimierz Bo-

rowiec, Lech Gwit, Bogusław Kierc, 
/ Jan Wojciech Krzyszczak, WieslaW 

Kornasa„. 
W ostatnich latach coś zaczęło się 

psuć .- Nle przybywało Indywidual
ności aktorskich, pojawiały się kło
poty repertuarowe, przeszkadzała 
rutyna organizatorów. Festiwal po
trzebował jakiejś zmiany. Szansę 
dostrzeżono w nowym środowisku. 
Wybór padł na Toruń. Prętne śro
dowisko humanistyczne wielokrot„ 
nie dowiodło, te chce I potrafi or
ganizować. pował.ne Imprezy kul
turalne. Okazalo się jednak, t e kry
zys Instytucji o nazwie Teatr Jed-
11ego Aktora Jest powatniejszy I bar
dziej zlotony, by samą zmianą lo
kalizacji dało się naprawić sytuację. 

Pierwszy w Toruniu, a jedenasty 
w kraju Festiwal Teatrów Jednego 
Aktora okazał się wydarzeniem je
dynym, wyjątkowym . Z drugim ta-

l 
kim nie spotkałem się dot ·1chczas. 

Na katdego uczestnika - artystę 
przypadał jeden juror. Sztab orga

\ nlzatorów ze z.naczkami w klapach 

1\ 

na niektórych pned1tawlenlach liył •kiego 1 tyciem całych łrodowl1k, 
llcznieJszy od grona widzów. Nie- całego narodu. Mit nabrał nowych 
które popisy konkursowe odbywały znaczefl, stał lllę koaUumem realne· 
się w małej salce Kamienicy pod go, materialnego tycia na ziemi 
Gwiazdą, gdzie poza Jurorami I dzlen- polskiej. 
nikarzami nikt więcej nie mógł się Poza konkursem występowała 
zmieścić. Miejscowa prasa prawie równiet Lidia Zamkow, ale te:t z 
zbojkotowała konkurs nie zamlesz- utworem, który ma ~ut ugruntowa
czaJąc sprawozdań. To co działo się ną pozycję w naszym tyciu teatral
obok konkursu, przewytszało pozło- nym - z monodramem o francus
mem i autentycznością właściwe im- klej piosenkarce Edith Piaf. 

terpretacy}ne, ~amęt teoretyczny, 
Jaki towarzyszy Idei teatrów Jed
nego aktora - wszystko to łwlad
czy o kryzysie zasady wypracowa
nej w tyciu teatralnym lat szdć
dzleslątych . 

prezy festiwalowe. Goszczono w Toruniu Teatr Ade-
Warto chwilę zatrzymać się przy kwaliny z Warszawy, prowadzony 

tym ost-atnlm zarzucie, ponlewat jest od lat przez Henryka Boukołowskle
on jednocześnie pochwałą. Okazuje go. 
się, te magnesem przyciągającym na Wśród imprez towarzyszących 
festiwal nie byli aktorzy zgłoszeni znalazły się dwa monodramy z Cze. 
do konkursu, w większOOcł aktorzy chosłowacji. Mirosław Castek z Brna 
mało znani, początkujący, magne-. zaprezentąwał się jako dobry aktor 
sem byli goście fe stiwalowi . umiejący przekazać wszystkie sub-

A więc Marek Walczewski, który teinotcl rysunku psychologicznego 
11Pamiętniklem wariata" Gogola bohaterów, których przedstawiał. Na
sprawil najwięcej satysfakcJi. Swym tomiast Jako propozycja teatru jed
sugestywnym, wstrząsającym aktors- nego aktora występ gotcla z Czecho
twem przekazał coś więcej niż tylko słowacli nie .wyrótnlal się niczym 
historię kancelisty z administracji szczególnym, przeciwnie, aktor po
oarskiej. Pokazał człowieka wspól- sługiwał się sposobami stereoty
czesnego pozostającego pod presją powymi - na przykład me"gneto
rótnych czy11\11ików zewnętrznych - . fanem, jako partnerem do prawa. 
cywilizacyjnych, zawodowych, ro- dzenia . dialogu. 
dzlnnych. Mimo bardzo drastycz- Trafiały się w czasie-festiwalu 
nych, naturalistycznych środków · Imprezy piosenkarskie z kręgu po
ekspersJI, jakie zastosował aktor w pularnej dzisiaj poezji śpiewanej. 
przedstawieniu, zdołał wzbudzić Leszek Długosz z. krakowskiej „Pi
wśród widzów współczucie i na pe- wnicy pod Baranami" mia! recital 
wno trochę strachu przed jedną z przy akompaniamencie Greków gra-
riajgorszych chorób społecznych ją cych na Instrumentach szarpa-
współczesnoścl. nych, takie na narodowym instru-
_Qcśclem festiwalu była teil"'t'r.n"a menele o nazwie buzuki. 
J'Unl. jedna z najwybitniejszyc~ Nccny klub „Azyl" był miejscem 
"ml'l!lflorek teatru Jednego aktora. sPontBllllcznych popisów piosenkars
Wykonane przez nią 11Pastorałkl . kich, na przykład interesującego 
polskie" Jerzego Harasymowicza sta- studenta balladzisty Jana Wołka . 
nowlly wzór aktorskiej interpretacji Jak widać, poza konkursem działo 
poezji I umiarkowanego stosowania się duto dobrego. Mlodziet studenc
e!ektów teatralnych w samotnym ka wydawała festiwalową gazetkę 
popisie aktorki. Kurtynka z wyma- 11Antrakt'.', wzbudzając pomysłami 
iowaną szopką, pełną złoceń I sre- i publikacjami sporo rozbawienia. 
brzeń, an lalki na dykcie, Swięta Program, znaczki, plakaty - Jak na 
Rodzina w oklcuku szopki.,.... wszyst- festiwalu wielkiej klasy. Hotel „Kos
ka to zn akomicie uzupełniało tekst, mos" dnie I noce tył festiwalem. 
który przekazywał nie tylko obraz Gdyby jeszcze pokazy konkurso
mltologii bożonarodzeniowej w re- we dostroiły się do atmosfery i za
lanie podhalańskim, ale mówił wie- palu orgonizacyjnego, Malo zgłoszeń , 
le o związkach obyczaju pastora!- nleporąumlenia repertuarowe I in-

Wydaje mi się, te dopóki nie zos
taną spełnione dwa warunki : dobo
ru szczególnej llleratury I szczegól
ne j, autonomicznej Interpretacji, do
póty teatr Jednego aktora nie bę
dzie czymś samoistnym,· nlezaletnym 
od teatru włości wcgo. Na razie wa
runki . te rzadko bywają spełniane. 
Częściej teatr jednego aktora staje 
się poligonem, na którym dochodzi 
do realizac ji nie spełn ionych ma
rzeń I tęsknot. 

Aktor, „ któremu urósł brzuszek I 
ubyło włosów, wie, te nigdy Jut 
nie zagra w teatrze Hamt.eta czy 
Kordiana. W teatrze jednego aktora 
mote jeszcze spróbować, ponlewat 
działa na własne konto. Tylko co 
z tego wychodzi? 

Inny aktor odnoszący sukcesy za 
parawanem w teatrze lalek marzy 
o zagraniu Papkina w „Zemście". 
SpełD'llenle marzeń umotllwia teatr 
Jednego aktora. Rezultat znów Jest 
tałosny . Bo czy nalcty w pojedynkę 
grać całą „Zemstę", jak to działo 
się w Toruniu, skoro znakomita ta 
komedia przeznaczona została do 
innych celów, a praktyka dowodzi, 
te cel został właściwie wybrany. 

Niekiedy teatr Jednego aktora u
jawnia Jeszcze inne kompleksy za
wodowe - kompleksy kariery, drogi 
do sukcesu. Taki przypadek r6w
niet zdarzył się na fes tiwalowe! 
scenie. 

Teatr aamotnołcl psują czasem 
przesadne zabiegi Inscenizacy jne. 
I ten grzech dał o sobie znać w To· 
runie. 
Słowem - mnóstwo nleporozu„ 

mień. Jak ich uniknąć? Sądzę, te 
w przyszłości festiwalem powinno 
towarzyszyć wi~ccJ dyskusli I sesJi 
teoretycznych (w tym roku była 
jedna) wyJaśniajqcych Idce I załe
tenla estetyczne teatrów jednego 
aktota. 

Janusa SEGIET 
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