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Jeleniogórski Teatr Terpilowskiego 

Na afiszach możn.a tu spot
kać tytuly wielu Ż'1Ulkomi
tych pozycji dTamatu polskie
go i obcego; nazwisko A.da
ma Hanuszkiew~cza powta
rza się tu (;ako reżyse1'a i 
jako wspótautora wielkich 
widowisk romantycznych). Je
żeli mówi s.lę o teatrze am· 
bitnym - do takich. właśnie 
należy zespól z Jeleniej G6-
r11. DyrektOf' Alina Ob~ls 
nie ogTanticza iłbblCR p w 
a1't11st11c.znych jedynie dcr"sce
n11 głównej: uuka współ
partnerów dla Tealizaeji wi
dowisk, których ksztalt 
wspólczem11, pewna dysku
syjność 1'ealizacji, jest fOf'
mą animacji zainte1'esowań 
widza już '™'że z węższego 
kręgu. Do tego celu wyko
rzvstuje się tu Sce1'lę Stu
d11iną i za'P'Ta.sza 1'ealizatorów 
z zewnątrz, takich, któTZlJ 
szukają bardziej ekspe,-11-
mentaLn11ch fOTm, lączq w 
iposób niebanaliiy i niet„a-
d11c11jn11 slowo, mUt:ykę, 
ipiew, melodeklamację 
jednym slowem szukają dla 
swego teatru nowych 1'0Z
wiqzań. 

Bylem ostatnio 11.4 p1'tmie
rze dwóch takich widowisk: 
pierw.!ze to wsp6lczeana s.itu
ka R11szarda Marka Groń
akieg<J „Snia.danie" w rei11-
SeTii Wiesla.wa Wodeckiego; 
drugte - to „Slepcv" Maurv
cego Maeterlincka z „ukła
dem tekstu, pa1'afrazą sce
niczną i aninia,cją" Lecha 
Tttpilow&kiego. 

Terpilowski to duch ni~
spokojn11, ezlowiek. którego 
można spotka.ć !t4 pólnoen11eh 
i polucLniowych kr1J,ńcach 
kra;u z . n.azwli.!kiem na a.fi
nach albo gdańslsiega mu
sicalu, albo we W1'oclawskiej 
1111cole teatralnej, w której 
p-rocy.:ie ze łltud.intaml dra-

matu nad tea.trem muzvenvm 
i ;ego J>1'0blema.mi i wanzta
tem. Wl.afftie .i tej ro&pół
pracy .i mlodymi 1t41'odzil lię 
jego ek&perymentalnu teatr 
w J el.e-nie; Góne i p-remif!1'a 
Maeterlmckowskrch „ Slep
ców" na Sce·nie Stud11jnej. 

To nie jest scena w trady
e11jn11m zna.cze1'iu: calość wi
dowil>ka dzieje się pol1'00ku, 
w kręgu otaeza;ąc11ch prze
itrzeń sceniczfl.4 !Didz6w. 
Między bezwładnie 1'0Z1'zueo
n11mi eiemf!fttami scenogra
ficznvmi &ied.zi g1'upa mlo-
d11d1. ludzi-ilepc6w. WyP1'o-
wadzeni ze swojego domu, 
gdzie w1z1!$tko je.,,t .znajome, 
bli11cie, pozwalające latwo 
po1'uszae liię mimo braku 
wzroku - z1taleili rię '1'14 
wolnej f>1'%e&trze1ti Md mo-
1'Um, be.t1'adni w .woim ka
lectwie, czekający M kogo.ł, 
kto móglby odJ>1'owttdzić ich 
do domu. W tym 1'Umowi!ku 
kól, skrz11ń, ct:ęlci ma&.!!f!ł -
wyglqd4;q ;ak śmieei 1tikomu 
niepot1'zeb-lu i WSf1'rueone na 
to rumowisko. 

1 wl«śnie t~ t1'a17edię tłld:?i 
kalekłch, zagubion11c'll, pozba
wionuch ludzkiego eiepll'I. i 
w.spólezucia ukazuje 7'er1)i
lowrki w spr>1ó& orvui1l4l1ty. 
Tu ftie ehodzi jedmtik t11lko 
o Mmq 1'Mlizac;ę, nie chodzi 
o wprowadun:łe elemf!.!ttów 
muzyez11.veh, o wzbogacającą 
widowisko orę lwiatel; Te-r
pilowsJ« 3-tworzyl - ttic nie 
roniqe .i or11gin.alu - zupel
ft.ie MWTI !pektak'I, prz~a
wiaj'łCV ttowymi lrodkami 
tvm mocniej do widza i słu
eha.eM, o ile lil11.Wisze W1'4-
teft.ie robi alowo podpa,„te 
mu.111k11. Ttl prOf'OZtlCja, stwa
rza formę wsp6le%eMtego mo-
1'alitetu mu.ryc.mego; je-&t to 
,,otMót do „MeM.ł11sm u
otr4l1'ttgo '° o06i., v c~ 

przypadku - próba odczyta-
ni.a 1UlStTojowości teatru 
symboliczne.go, jak gd11b11 
sl11ua.ne<go i brzmiąC'ego dla 
na& POJ>1'Zez muzykę''. Wybór 
pozycji - pisn w .!lol.vie 
wstępnvm. do progTamu Ter
pilowski - w11nika ZTesztą 
m.in. z niezw11klej wprost 
muzyczności slou;a, jakim po 
mistrzowsku operuje Maeter
linck w pTowadzeniu f1'az11, 
budu;ąc niema.Z gotowe zda
nia muzyczne o skończooej 
architekturze wokalnej". 

„Parafraz.a ta - czytcimy 
dalej - jako pittwsza w 
naazej praktvce scenicZ'ltej 
P1'Óba połączenia teo1'ii „in· 
tegTalnego teatru wyobra
żeń muzucznych" i „teatru 
muz11kujqcego in statu fUU· 
cendi", finalizuje laboratoryj
ne stadium prac nad możli
wo.kiq stworzenia, par 
exceUen.ce tea.tru mm11kal
łl.ego, któru uspe-ktując isto
tę sztuki teatralnej bylb11 
równocześnie podporządko
WMtlJ technice muzycznego 
myślenia, zaś w swojej pro
jekcji w11wodzilb11 się z róż
norodmych działań teatralno
-muz11c2nych i paTateatral
n11ch, stt1tnulowcnych w11-
obraźniq i muzyczną w-ra.ili
wością Grup11 Warszrotowej 
Aktorów Muzycznvch Sceny 
Stud11jn.e; Teatru im. Cf/P1'i4-
n.a No-rwida (grup11 uformo
wmtej ;eszcze w czasie stu
diów na Wudziale Wokalno
-Aktorlłkim w Państwowej 
Wvższej • Szkole Muz11cznej 
we Wrocla.wiu, a poszerzonej 
obecnie o absolwentów szkól 
teatraln11ch). Stąd na 'fJTZlJ
kUt.d WlJP1'0Wad.zen.ie 01'ygi
nalnej akcji wokatnej % 
prozy M4eterlinck4 i wsp6l
dzialon.ie z niq akc;i mu
zvezMi łD oparciu o jul: 
isttt.iejqoe utworv, k.tóre ma-

ją tu fu,ftkcjcmowoć ;ako ta 
włamie driunatuTgi4 mu
z11ezna,, ukT11Ui w pauzaeh, 
międz11 dźwiękami proz11. 
W3z11stko to ;ednak -:- do
dajm11 - bez uż11ei4 tnstTu
menta-rium muz11c.2'!teQo; je
dlf'l.l/?!t łmtrumentem ;est 
tutaj - glos ludzki. Tekst 
moie mieć w r6.żnvch 
partiach cha.rakte-r mówion11 
lub śpiewa.n11, lłOWWl/ CZlJ 
też chóTaln11, może ulegać 
defonnaeji tam, gdzie ;eao 
~balizm, mało znacząey, 
pozwala ur pelni w11ekspono
wać wal0r11 muz11eznoici p-ro-
z1r MaeteTlineka. Albowiem 
w pewnych okrdlori11ch 
pa1'ti4ch, doptu.2CMht1/ jest 
element ttleatOf''l/ki wokalnej 
(improwizato-rstwo jak gdyb11 
na .usdanv temat). 

W11szedl!M7!. pod glębokim 
W1'4ŻMiem tego J>1'Zedatawie
nia: może wlaśnu te mu
%uczne element11. o ktÓ'T11ch 
wspomina Te-rpiłowiki, jes%
cu rilnie;ue pozosta.wił11 
w-ra.żen.i4 z t11ch trdei, któ
re Pf'Zekat:uje autor. Pom11ila
lem 1obia 1'ÓWniei, M jelc
niog61'sc11 „Sl1pc11" - to cie
kawa poi11cja, kt61'q warto 
upowszechfłić J)OZa to mi.uto 
i tt1lko jedną •cntf. Kto wie, 
CZ1J nie powinie-n się tą po
zycją zainteuiować Zw. 
KompoztJt09'ÓW Pollłkich i 
przedstawić ją, jako imP1'ezę 
towarzu.tzącq, na "4Jbliższt1m 
festiwalu mu2vki w.rpólc.res
nej „WMszawska Juieft-77''. 
Dzieło Maet~ltncka jest 
powszechnie .ana1te, znajo
mość jęz11ka 11ie 01'4 tu wlal
ciwie żadnej 1'oli, Mtomia&t 
w11mow4 orwin.aLM§ei dziela, 
któremu 1'ladMto walor11 
„ muzvk4litetu'', u pewno 
moglaby zaciekawić nanvch 
zag1'anict:n11eh golei i wa.r
szawakie 11'odowi.tko teat1'al
ne. 

Mo.ie kiol z fWZldsUiwicie
l;i Komi&ji P1'ogramowe; 
„J eaiMi" dalby się n4.m6-
teie 1'1.4 wyprttwę do Jele1'łie; 
Gó„y, o~;,.mł &pekttrld 
zdeeyMW«ł p6httie;, ""'" z 
pozostałymi koleoa.mi-kompo
zytof'ami, CZfl nie tea.rlo bylo-
011 prnd.łta.~ J>Neł koleoi· 
-mtuitka w Moli.cy? • .,. ,,,,.--


