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JAN PIERZCHAłA - hierownih literacki 
naszego Teatru - jest pisarzem, którv swoją 
twórczość i działalność związał z Zagłębiem 
i Sląshiem. 
Prozę Jana Pierzchał» cechuje ostrość obser
wacji, wszechstronna znajomość tematu, 
or)}ginaln)} jęz)Jk, celność chara.hteT}JSl))ki 
i przernvślana hompozvcja. 

„Arkusz poetycki" - 1948 
...:i „Dziewczyna" - powieść - 1952, 
Ci „Noce bez światła" - powieść - 1954, 
;.-.. "Rozstanie i powrót" - powieść - 1957, 
::; „Ant!Jkwariat prz!J ulicy Barbarossy" 
en opowiadania - 1964, ITZ!J z tego właśnie 
< tomu stanowi tworzyu;o literackie dzisiej
tj szego spektaklu, 
::i:: „Anastat9 Kowalcz9k" opowieść biogrefi
~ czna - 1962, 
c-- „Legenda Zagłębia" - szkice literackie -1963, 
O „Dzień z nocą na trzy podzielon9" 
~ powieść - 1964, nagrodzona na ogólno

polskim konkursie na współczesną powieść 
o temal!JCe górniczej. „Dzień z nocą na I 
trzy podzielony" został zrealizowany przez 
reżysera Wandę Jakubowską i ukazał się 
ostatnio na ekranach kin całej Polski. 
Tytuł filmu „Gorąca linia". 

PRZENIESIENIE 
nn sr.cnę utworu p-lsanc~o 

w fnrmlf> zbł1)fll opo•dtad1:1ń, 

mląte się z uurnnlem - dit'· 

creso? Na. 1l'!Hępk W!Jja~nlt-nl·~. : ole jesl IO próba edts

ptecjl scenfc,_nej, próba zmlan9 faktury utworu. 

Opowiadania te mnJą <lutą silę 1rutralnegn I dremat!J

czocgo wgratu - pu t. o slafąc opou·Jadanlam!l 

Aktorzy poRługują ale narracją, dłelOSflem a lekże bet

pośrcdoto przekazają swoje mgśll, uczucia I obserwuc)e. 

Opracowanie sceniczne polega więc na iiiondensacjl 

dlołogu, pneiyć psychkmycb 1 obserwacji, na próbie 
ott.denta Im dyoarolzwn dialogu scenicznego. 

Ry1m opowlod•nla bylbg jednak ibyl wolny w ze1kulę· 

du z dyonmlcioymt prewnml acc-09 - skreślono wlec 
to - co wgdowało sle możliwe do zas1ąplcnla przez 
osobowość ak1ora, mimikę, sytuację, prz(:z mnzyczoy 

czy plaatyczoy priergwnll.. 

W oBtateczngru rezultacie cbodzlło o takle wgw!l:żeole 
lgch wszystkich proporcji, abg domluowalo o I o w o, 

są to bowiem rozwaieola w ramach Teatru Słowa
Teoirn Poe z ji. 

T„y opowlodoula Jana Pierzchały f„Blole koszule", 
„Pu.ana Luedcklog", „Marfłja") z tomo „Aotgkwe.rlat 

przy ulicy Barbarossy", wiodą czytelnlka w świat org

etnelny l odrębny. są prześwłcclone sub1elną i mądrą 

me1aforą. 

Oalą lych uzech opowiadań jeSI konflikt uczuciowy 

pomlędig : Hugonem I Adelą, Henrykiem I Berbel oraz 

Kous1on19m I Matflją. 

We wszgstkłcb tych oµowl11.fi11nlscb stoimoek ten ulega 

zmianom, pricobrażenłorn, drsms1gc.z ocma rozwojowi, 

pod wplgwem oo.dn.ędoej presji, kłótą można aprasi

czejąc spro\Lt1dtlć do odwleczocgo konfllklU . poeta 

l ś wiat. 

Dla wlęŁszej wewn~irznej spo!Sloścl role: Adeli 1 ·~farfljl 
oraz Hogonf.11 t Konstaot~go -,grają: te. .soma aktorka 

l aktor 

Plerwa:r:e opowtadaolc ulrzgm1ne w tonacji Jnlr.:lełllu

elnej gro1ukl mówi o człowieku, k16ry zmoszony igclocJ.Jfl 
sg1uacją ui9przed8je białe km1zulc, które ma zostały 

z dawngch, dobrych lal. 

Knpujący s19bko Jednak. U'!Jkonysrnją sytuację: wraźll· 
wość l ntezaradoość 1prz.edawcg ułatwia grabież 

kot.ul. 

Subtelnie · ry•ującg etę motyw 11 ostarnleJ k:oszull 11, 

którą lak chęlnle z nos bllfnl zdzierają, alanowl jokbg 

zaproszenie do pófnlejRiej dgskusjl, klóra w następnych 
opowlodanlacb wyznacza nasilający się konlltk1 lndz· 

klej wrotllwoścl I bezwzględności praw otaczającego 

nas świata. 

W „P1rnnle LuedetdnQ" konflikt ten wpzne c1.ajq dwa 

molyu:g: mo1gm ltrycrny (miłość H(·nrnka f Bcrbel) 

ł utrzgmany w ko11wcncjl rea lłslget.no-psychologlcznej
odwlecin,y konfllkt mistrz.a I ucznie, starego 
I nowego. 

Aktorą1 opc ruj4 tutaj normalo!Jm scenicznym dialogiem 
e tt1 k7.e opowle.dtiją o gran("j pn~z skble postaci, jakbg 

oddol•Jąc się od niej. 

Te thllzeula I oddalenia są oneloglczne do zblttcń 

I oddaleń knmt:rp ftlmt>weJ, lworrąc speq_~flc1ną analo
gię filmowości Teatru Poezji. 

VVstgstkJe te problemy są jakbg s1;1nt("l!JCl-Dk spr!!!W
dzone do wgmfaru sprttw nejtstornle}szpcb w mbtnow· 

•kim opowiadaniu - Ma1fljo. 

Są sprowadzone do wgmtsru nemletnego. pricjmują

cego pyleriota o sens htnlenla - o W!Jbór dróg pastę· 

pawanie, 

Konfllkl MarflJI I Koosloni.go w9deje się konfliktem 
każdej pory, k.Zdego z oes. 

Aulor prowadzi len konflikt od pooklu wyjścia, Joklm 

jcat bezsens łetnteole dwojga skatanycb na siebie 
ludzi - lodt.l, któn.n pnesdl od nienawiści wzajemne) 

do obojętności, k1órzy daremnie próbują uoprawledll· 
włć ten bezsens atukanlem wyjścia µoza sobą,, podctu 

gdy przyczyna 1kwl w olch aomych. 

Dochod:zl do kalastrofg, kłt":d!J rzeczywistość brutalnie 

llkwldnje mtl pięknego kocb•nko (lego uwsze młodego, 
lepszego), prttJmojąca scena hoosteo1y - Płelęgnlarka 

11~d łóiklem sperelltowanego 1gwah. 

Aktorzy gniją ie scene w krg}łlcgch lwbrze kosllumoch 

maskach. 

Podobnie wgslępnjące w opowtednntu postocle: Płelęg· 

ale.rkl I Zemh1tecia, ::iłutą eutorowl przede wszystkim 

do demoasrracjl staaów uczuciowych M&rfljl I Kon

stantego - wpzneczają ctapg rych a1an6w. 

W tnscenh.acll uet.ygnowaoo więc r: wprowaduola 

odrębnych postaci - zoslępujqc Je propoiycjoml pia· 

'lgczo.yml, króre opowiadając - ogrywają MarflJ• 

l Roostanty. 

Jeśli bezpośrednie zetknięcie 2 widzem potwierdzi 
teatr'8.lno~ć I alłę dramatycznego u•gra10 - tkwiącą 

1denlem realizatorów w prozie Pterzchalg - wypadnie 

19lko tyczyć aulorowl obg związał się bllte) plsa· 

niem dla sceny . 
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