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JOZEF CZOPNIK aktor 
Cz~pnik _w życiu pot_o~znym . wydawał się trywia1nym. Nie lubiłem jego ruba

~z~~c to :~mer. A przec1~; chwilami intrygował mnie i zastanawiał. Pierwszy raz 
Y . edy„ gdy ,„grał w „MŁYNKU DO KAWY". Wtedy jego kreacja ograni-

cf:~a ós1ę do s1ed.zema na krz~śle .. Po ~rostu : podczas całej •akcji i działania innych 
a 'd ró w na scenie, on tylko siedział. Siedział i patrzył na widownię wprost w oczy 
~zw. ' 

1 
W. wy~onaniu Czopnik'.'„ to patrzenie zanurzone było w morzu cierpień. Przy

g _ądaJ ~C się twarzy Czopmka zadawałem sobie pytanie, co ona takiego mówi? Czo _ 
mk m1akał wszY,stko wyl?1sane w twarzy. Masce nieczytelnej dla niego. Ta grotesk~
wa mas . no~1ła ~ so?1e grozę . . c.zuł? się pod nią szaleństwo. 

Czopmk me miał sw1adomosc1 kim był, co robił! Czopnik miał wszystko wypi
sane w twarzy. 

Zrozumiałem . 

* * * 
M ~aki bwłaści;i~ był Czo.Pnik? Jak wyglądało jego powszednie prywatne życie? 

ozna, Y _snu omysły na podstawie strzępów rozmów, jakie 'prowadził w gar~ 
de:ob1~ . . ~1ał. cł~orą matkę. Była to jedyna osoba, którą kochał naprawdę o które)· 
naJczęsc1eJ mow1ł. · 

Poza tym C~o~nik nie miał stałych przyjaciół. Samotność ciążyła mu To po
~zuc1e sam~tn?sc1 leczył ~owrot~~. w powszedniość, w codzienne zgro~adzenia 
udzk~e, ~kie , Jak rynek, ulica, kosc1oł. W kościele przebywał najczęściej 
W1edz1ehś~y wszyscy, że chętnie przebywa na targu. Tu kupował · sprzedawał 

SWszY.s~y u. mego zaop~trywali się we wszystko. Kucharz znakomity. Piekarz także . 
ermk1 w Jego wydaniu były wyśmienite. · 

* * * 
ł Nieza~eż.nie jednak. od v.:szystkich jego zainteresowań i fascynacji Czopnik ma 

-:'a:snf swiat. Stał s1~ zyc1owo samod~ie_lny. J?lateg.o o obowiązkach, nałożonych 

Al 
an_ ach, o prac_y, n_iow1 zawsze spokoJme, z Jak1ms poczuciem wewnętrzneJ· siły 

e niekiedy 1 . „ irom. · 
Jest w tym WEZystkim prostota , styl. 

* * * A jego życiowa rola , Admirał? 
Admirał jest człowiekiem złym, ale na swój sposób kochającym swoje dzieci : 

Dlaczego jeszcze nie śpicie? 
Dlaczego nie słuchacie moich rozkazów? 
Ja was nauczę! 

nauczę! 

nauczę! 
nauczę! 

Będziesz słuchał moich rozkazów? 
Żołnierze! 

Pobudka! 
Alarm! 

Dzisiaj. twierdzę , ż_e niezastąpiony byl to Admirał. Do niego przylegała ta rola. 
~o dldał ~1ego, C;z.opmka, została napisana. Chciałbym, aby ten program utrwalił 
1 prze uzył pam1ęc o Czopniku, aktorze jednej roli, Ad mir a ł a! 

JAN DORMAN 

„KTÓRA GODZINA?'~ 
w rępertuarze będzińskiego teatru 

Jak to się stało, że sztuka 
Zbigniewa Wojciechowskiego 
znalazła się w repe1:tuarze TE
ATRU DZIECI ZAGŁĘBIA w 
Będzinie? 

Otóż, od lat Ministerstwo 
zaprasza wszystkie swoje pod
ległe placówki teatralne na 
konferencje poświęcone omó
wieniu repertuaru na nadcho
dzący · sezon. Wyjątkowo w 
tym roku (1963) w rozmowach 
t eatrów lalkowych bierze u
dział dyrektor Jasieński. Prze
konałem się później, że dy
rektora Jasieńskiego na serio 
interesują zagadnienia teatrów 
lalkowych i nie tylko anga
żuje się w poczynania arty
stycze teatrów i analizę po
szczególnych pozycji, lecz - o 
dziwo - podsuwa własne kon
cepcje. 

W przypadku będzińskiego 
teatru zachował się wręcz roz
brajająco. 

- Jest sztuka polskiego 
autora, Zbigniewa Wojcie-

chowskiego i bardzo by nam 
zależało, aby pan wystawił ją 
w swoim teatrze - tak mówi. 

- Jeśli otrzymam dodat
kowy limit i środki finansowe, 
wystawię. 

- Zgadza się pan, wyraża 
zgodę? Przecież me zna pan 
sztuki! - mówi dyrektor Ja
sieński. 

- Decyduję się, ryzykuję. 
Teatrowi potrzebne są pienią
dze - odpowiadam. 

Dyrektor wręcza mi sztu
kę. A więc rzecz była usta
wiona i ustalona jeszcze przed 
konferencją. Palilowie Jasień
ski i Jurkowski „zmusili" mnie 
do wystawienia sztuki KTÓRA 
GODZINA. 

W drodze powrotnej, ja
dąc do domu, czytam sztukę. 
Nie jest źle. Autor podsuwa 
inscenizatorowi propozycje, 
które uderzają w konwencje 
i założenia zawarte w sztuce. 

Jan Dorman 
KTORA GODZINA? 
Rozmyślania związane z realizacją 

Teatr mój żyje w konkret
nym środowisku. W innym, 
niż inne podobne teatry. Jeże
li wykorzystam to wszystko, 
czym żyje to moje środowisko, 
teatr ten będzie inny niż „tam
te" inne teatry. Tak myślę. 

Codziennie przechodzę obok 
browaru. Z bramy browaru 
wyjeżdżają auta ciężarowe. 
Auta wywożą pękate beczki 
piwa. Te beczki zmurszałe fa
scynują mnie. Chciałbym je 
zobaczyć na scenie. Dyrektor 
browaru to jowialny człowiek. 
Powinien mi sprezentować kil
ka beczek. 

Miałem rację. Otrzymam 
beczki. Stare. Nieużyteczne. 
Dwie duże i tr zy małe. Zre
sztą i transport beczek nale
żał do tego sympatycznego pi
wosza. 

Pięć urodziw ych beczek stoi 
na scenie. 

A teraz pomysł: plastyk 
maluje na beczkach napis AR
MIA. Beczki z tym napisem 
prowadzą do konkretnego sko
jarzenia. Tak, to już teraz 
wszystko ul!lgło zmianie: be
czki dyrektora piwosza będą 
służyły Admirałowi w sztuce 
pana Wojciechowskiego. 

W mieście Będzinie istnie
je drugi, pokrewny browaro
wi zakład - jest nim fabry
ka win owocowych. Skrzynie 
z winem zatłaczają jezdnie, 
wchodzą na chodniki. Skrzy
nie z winem, z butelkami, bez 
butelek. Ileż tu wariantów, 
ile możliwośc i ? Najwięcej ma 
ich właśnie skrzynia pusta. 

Dyrektor od drugiej fabry
ki równie sympatyczny i do
bry człowiek. A zatem na sce
nę wprowadzam sfatygowane, 
podniszczone skrzynki. Z ram
kami, kratkami i bez kratek. 

Autor rozrzutnie operuje w 
swoim utworze przysłowiami, 
porzekadłami, cytatami. Au
tor proponuje nowy Teatr, .ale 
jeszcze nie w ie, jaki to będzie 
teatr. 

W sumie sztuka zaintry
gowała mnie. Wiedziałem tyl
ko jedno: utwór Wojciecho
wskiego nie posiada konstruk
cji. Balast porzekadeł, sloga
nów i didaskalii zacierał pro
blem zasadniczy. Duża część 
utworu nadawała się do kosza. 
Umiejętne obcinanie niepo
trzebnych narostów, to pier
wsze zadanie, które podjąłem 
jeszcze w pociągu. 

Na miejscu, w Będzine na
daję telegraficmą · wiadomość 
do Warszawy: Gram sztukę 
Wojciechowskiego! Umowę 
podpisuję! 

Sztuka Zbigniewa Wojcie
chowskiego wchodzi na war
sztat. 

Aktor wszedł na scenę. Za
słonił się kratką. Twarz za 
kratką. Maska. Już mam bar
dzo dużo do irucenizacji sztu
ki pana Wojciechowskiego. Co 
dorzucić do tej graciarni, że
by służyła swoją utraconą ran
gą, swoim wykorzystanym ży
ciem? Na pewno do tego nada
je się pianino. Stare, z drew
nianą ramą. Jest. Stoi w la
musie porzuconych sprzętów. 

Pia'nino również wędruje 

na scenę. Będzie tutaj stało 

na środku, w strumieniu świa

teł. Niechaj pokaże swoją nę
dzę, roznegliżowane wnętrze, 

poszarpane struny. 

A teraz poprosimy pana 
Brechta, z jego tekstem. I to 
już będzie wszystko. Prawie 
wszystko. 

3 
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Ryszard Stachnik REFLEKSJE O SUKCESIE 
Wiadomości Zagłębia, 

Sosnowiec 13-19 XI I96ł r 

Na II Festiwalu Teatrów 
Lalek w Opolu zespoły biel
skiej „Banialuki" i katowic
kiego „Ateneum" sprawiły 
przykry zawód. Można więc 
wysunąć tezę, iż na tej im
prezie honor \\·ojwództwa ura
tował TEATR DZIECI ZA
GŁĘBIA z Będzina, którego 
Z '.!społowi przyznano wyróżnie
nie zbiorowe. Natomiast dyre
ktorowi i inscenizaorowi tego 
teatru Janowi Dormanowi fe
stiwalowe jury. pracujące µod 
przewodnictl\·em prof. dr ,la
na Kotta, przyznało NAGRO
DĘ SPECJALNĄ. 

Próbę schar1'kteryzowania 
poszukiwań nowych środków 
wyrazu artystycznego prowa
dzonych przez. ten interesują
cy teatr, podjąłem w publi
kacji pt. „Teatr niespokojnych 
poszukiwań" zamieszczonej w 
nr 42/44 „WIADOMO$CI ZA
GŁĘBIA"; natomiast obecnie, 
zgodnie z zapowiedzią . mam 
zamiar obszerniej omówić naj
nowsze premiery będzińskiego 
teatru i przekazać nieco re
fleksji z festiwalu, na którym 
Teatr Dormana odniósł, już 
po raz drugi, swój sukces ... 

STRAJK ZEGARÓW. Dzi
wny to teatr, w którym wi
dza kokietuje się obnażaniem 
tajników teatralnej kuchni, a 
jednocześnie zmusza się wi
dza do samodzielnego myśle
nia; teatr o dziwo... trudny 
dla wielu dorosłych , a prosty, 
zabawny i pożyteczny dla wie
lu dzieci, które w przeciwień
stwie do części dorosłych, chęt
nie do niego wracają. 

Opolskie inscenizacje Tea
tru Dzieci Zagłębia spowodo
wały już nie burzę, lecz na
wałnicę kuluarowych sporów. 
Zdania były skrajnie podzie
lone, różne; ludzie, z których 
każdy z osobna reprezentuje 
pewien wymiar ustalonego au
torytetu spierali się z mło
dzieńczą swadą, twierdząc je
dnoc?.eśnie, że kierunek ten 
absolutnie nie ma nic wspól
nego z artyzmem i ... że jest 
rewelacyjnym doznaniem Sztu
ki przez duże „S" 

Wielu dyskutantów nie 
może się zgodzić z Dormanem 
dlatego, że nie opowiada, lecz 
proponuje własny wybór pro
pozycji skojarzeniowych. Ale 
mnie się wydaje, co uzasa-

dniałem JUZ we wspomnia
nym poprzednio artykule na 
tych łamach, że sens Dorma
nowskic:h poszukiwań kryje 
się właśnie w antyilustracyj
ności stylu, a dokładniej ... nie 
w opowiadaniu autorskiej trc
~ci, ale w eksponowaniu jej 
nastroju i głównych point pro
blemowych. 

Wymowny może być fakt , 
il. chociaż styl inscenizator
ski Dormana jest, w pewnym 
stopniu, antyautorski, to wła
śnie autor baśni pt. KTORA 
GODZINA?", Zbigniew Woj
ciechowski, gdy zobaczył swój 
utwór w wykonaniu Będziń
skiego zespołu, to ... dziękował 
Dor manowi za przeżycie 
i przyznawał si<~ do własnych 
łez wzruszenia. 

Inna rzecz, że duże uzna
nie należy si() równiel. wła
śnie Wojciechowskiemu za ła
dunek poezji zawarty w baśni 
KTÓRA GODZINA? Jej te
matem jest ogólnoświatowy 
strajk zegarów, usiłujący za
pobiec nowej wojnie, zapowie
dzianej na symboliczną „go
dzinę szóstą rano". 
Zegarom udaje się wciągnąć 
do spisku zautomatyzowane 
zegarynki, nawet słońce, zaję
te opalaniem dzieci. Całość 
kończy się oczywiście optymi
stycznym akcentem, jakże tu 
wymownego sukcesu bohate
rów scenicznych, którzy wyja
śniają „swemu admirałowi", 
iż dzięki ich połączonemu wy
siłkowi przegrał wojnę zanim 
ją rozpoczął! 

.Jest to piękna i prawdzi
wie wzruszająca bajka, w któ
rej autor udowodni!, że z dzieć
mi można (i trzeba) prowa
dzić dialog na tematy współ
czesna <ci. 

Nie.>tety! Była to jedyna, 
prawdziwie współcześnie zaan
gażowana pozycja repertua
rowa II Festiwalu Teatrów 
Lalek w Opolu (jeśli nie li
czyć przeznaczonych dla do
rosłego widza grotesek Gał
czyńskiego i Mrożka oraz tro
chę JUZ klasycznej sztuki 
„Wielki Iwan" - który jesz
cze raz udowodnił autorowi, 
iż niedomogi autorskich inspi
racji nadal są chorobą lalkars
kiego teatru. 

GDZIE LALKA? 
Główne nagrody na opol

skim festiwalu zdobyli gospo-

darze, którz.v zaskoczyli inte
resująco przygotowaną. opartą 
na \Vzorach tradycyjnej szop
ki, inscenizacją tłumaczonej 
z czeskiego bajki „Jak base
tla poszła do nieba". W w;do
wisku tym biorą udział same 
lalki, pclczas gdy w insceni
zacjach Dormana właściwie 
(poz:a akcentami symboliczno
formalnymi) nie ma ani je
dnej typowej lalki. Stąd też 
były wysuwane wątpliwości, 
czy propoz~·c:je Dormana w 
ogóle mie.;;:czą się w ustalo
nych konwencjach teatru la
lek. Tym razem sknńczyło sic.; 
jeszcze na dyskusjach, ale .. . 
następnym razem może dojść 
do konsekwencji, które w 
swych skutkach mogłyby oka
zać się „niepożądanymi" dla 
tegn inte1·esującego teatru. A 
więc? Może jednak Dorman, 
przynajmniej częśc:iowo, prze
prosi się z lalką?! Uważam, że 
artyście o takiej skali pomy
słowości, lalka mol.e stać się 
okazją do nowych rozwiązań 
scenicznych. Jednocześnie war
to się zastanowić czy ,przy
padkiem ostatnie poszukiwa
nia dormanowskiego stylu nie 
idą w kierunku niebezpiecz
nego przerostu formy? 

POETYCKIE PRZEŻYCIE 

Potwierdzeniem mojej tezy 
(z wspomnianej już uprzednio 
publikacji), iż przygotowania 
do każdej nowej premiery 
w teatrze będzińskim kryją 
w sobie coś z zagadki, jest 
okoliczność, że na II Festiwa
lu Teatrów Lalek w Opolu nie 
oglądaliśmy lekkomyślnie chy
ba zgłoszonych: średniowiecz
nej farsy „MISTRZ PIOTR 
PA THELIN" i szekspirowskiej 
komedii omyłek, czyli „SNU 
;"\TOCY LETNIEJ". 

No cóż ... zobaczyliśmy „za 
to" wznowienie parafrazy na 
temat „NIEBIESKIEGO PTA
KA" Maeterlincka. Widowisko 
udane to fakt, ale takie zmia
ny nie są poważne i to też 
fakt! 

Pesymistyczna, poszarpana 
w swej szarości, bardziej pla
styczna niż zwykle w tym te
atrze scenografia Andrzeja Ła
bil1ca, stworzyła sugestywne 
tło do akcji rozgrywanej wła
ściwie przz duet aktorski (Ja
dwiga Fijałkowska i Henryk 
Cmok). 

KTORA GODZINA·? - scena z drugiej części spektaklu . Na zdjęciu od lewej: Jadwiga 
Fiałkowska, Henryk Cmok, Janina Dorman-Polańska, Józef Czopnik (Admirał), Janina Rose, 
Teresa Pilch-Dobrowiecka. 

nóżne były koleje losów tej szóstki. Józe! Czopnik odszedł z Będzina. Wygodniej mógł 
pracować w katowickim ATENEUM. Jadwiga Fiałkowska w ogóle porzuciła teatr, postano
wiła zostać bibliotekarzem. pozostałe panie: Jan.ina Dorman-Polailska, Janina Rose i Teresa 
Pilch-Dobrowiecka służyły wiernie w TOZ; każda z nich spełniła w będii"ńskim Teatrze 
, .swoją rolę". Janina Dorman.Polańska stanowiła tutaj postać Matki, wchodziła do każdej 

inscenizacji jako cytat - w kostiumie Mutter Curage; z tekstem Brechta etc. etc. Tak było w 
SZCZĘSLIWYM KSIĘCIU, BUDZIE JARMARCZNEJ, LA FONTAINE i w KONIKU. Janina 
Rose przenosiła „siebie" jako szekspirowskiego Puka. Jedynie Teresa stale występowała w 
roli ministranta, który raczej „celebruje", niż występuje, gra. 

Na zdjęciu brak aktora, który w „KTÓREJ GODZINIE?" występuje w roli obsługującego 
metronom i magnetofon. w Teatrze Dzieci zagłębia te dodatkowe funkcje, prawie techniczne, 
powierzane były aktorom. Nie była to bowiem funkcja pom,ocnicza, lecz tak samo ważna! 
w KTOREJ GODZINIE służbę taką pełnił Stanisław zagórzecki. Nie ma już go wśród nas. 
Nie doczekał zasłużonej emerytury, zmarł w roku 1979. 

J.D. 5 
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„KTóRA GODZINA" scena z drugiej części spektaklu : Pękały. Zdjęcie ujmuje: Janinę 
Rose , Henryka Cmoka, Janinę Dorman-Polańską, Teresę Pilch-Dobrowiecką i Jadwigę Fiał

kowską. Na zdjęciu brak Czopnika i siedzącego przy klawiaturze pianina Tadeusza Będko
wskiego. 

A więc - Będkowski. Muzyk, który przez wiele lat służył Teatrowi w Będzinie. Odszedł 

do szkoły muzycznej , nie tylko dll'.ltego, że „nie lubił" występować „na planie'', lecz również 
i dlatego, że męczyły go stale wyjazdy Tel'.ltru w teren. 

A propos pianina. Byliśmy jedynym teatrem , który w każdym spektaklu wprowadzał obok 
muzyki mechanicznej , muzykę żywą. Dlatego też aktorzy TDZ byli rozśpiewani i nie mieli 
żadnych kłopotów z utrzymaniem rytmu spektaklu. 

po Tadeuszu Będkowskim stołek przypianinowy objęła Marta Sleziak. Była, ale odleciała 

Dzisiaj wałęsa się wraz ze swoim muzycznym mężem po Meksyku. 

Może gdzieś tam spotka na zachodzie Jacka Dormana, któremu należy się chwała za par
tnerowanie przy montowaniu Teatru, a szczególnie za jego doskonalą scenografię. 

J. D. 

Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje 
Pani Christa Schmiedtchen wędrowała po Polsce. Przyjechała z Drezna z myślą, że zapo

zna się z teatrami, ich reperuarem etc. Przed przyjazdem do Będzina oglądała spektakl „Któ
ra godzina?" w krakowskiej GROTESCE. 

Według jej relacji, będzińska „Która godzi na?" nie ustępowała krakowskiej, a przede 
wszystkim była inna. 

Obok jej recenzji załączam wypowiedź Janusza Galewicza. Galewicz obiektywnie 
spektakl. Taki zawsze jest Galewicz. 

ocenia 

J. D. 

( .. . ) W Tea trze Lalek w Bę
dzinie, jak powiedziałam , 
miałam okazj ę obejrzeć insce 
nizacj e; t ej samej sztuki („Któ
ra godzina"), ale w zupełnie 

innym rodza ju. Ponieważ ro
dza j inscenizacji jest całkowi
cie zależ ny od podstawowych 
założeń tego Teatru , chciała
bym w na jwiększym skrócie 
na ten temat parę s lów po
wiedzieć. Dyrektor tego Te
atru , pan Jan Dorma n, prze
de w szystkim stara się dziec
ko-widza pobudzić do włas
nych rozważań; nie t yiko ilu
strowa ć sztukę, lecz także u
aktywnić myślenie . Robi to 
środkami wynikającymi ze 
świata przeżyć dziecka . Dzie
cięce rymy odśpiewuje się r y
tmicznie , z mocno podkreślo
nymi akcentami - w ogóle 
słowa podawane są bardzo 
ekspresyjnie, elementy śpiewu 
i zabaw dziecięcych wprowa
dza jako element taneci:ny; 
lalkę potrafi zredukować do 
najprostszych rekwizytów, jak 
odłamki, rysunki na kamieniu. 
Dorman przedstawia grc; la
lek bez zasłony, parawanu, 
chce pokazać widzowi także 
całą technikę przedstawienia. 
Obraz sceniczny ogranicza do 
środków najprostszych ale is
totnych. Po wnikliwszych ba
daniach dałoby się wyprowa
dzić interesującą paralelę do 
teatru Brechtowskiego. Z tego 
teatru przejmuje ten Teatr 
wprowadzenie haseł, które 
chóralnie przedstawiane są w 
rodzaju recytatywu. 

Współgranie tych wszyst
kich elementów tworzy pod
stawę gry teatru będzińskie
go. Dla aktorów oznacza to 
bardzo ciężką pracę. W sztuce 
„Która godzina?" wszyscy ak
torzy ubrani są w jednakowe, 
kolorowo pomalowane ubiory, 
może jeszcze najbardziej po
dobne do kombinezonów. Na 
głowach mają coś w rodzaju 
czapek błazeńskich, twarze 
mają wymalowane na biało. 

Gra ją w konwencji teatru jar
marc znego. W środku mieści 
sic; scena cbrotowa, na niej 
fortepian oraz instrumenty 
perkusy jne. Przedstawienie 
zaczyna się w ten sposób, że 
jeden z aktorów zdziera po
krowiee z fortepianu . I teraz 
przedstawienie toczy si ę nie
przerwaną rzeką ,bez wyraź
n ie o kreślonego podziału na 
a k ty. 

Nieliczne rekwizyty za le
dwie zaznaczają , którą rolę w 
danej chwili aktor przejmuje. 
Jako zegary - trzymają w 
rękach kwa draty w formi e 
k raty , które przytrzymuj ą 
przed twarzą, lub też porusza
ją nimi w rytm tykania ze
gara. Jako generałowie - na
kładają na głowy hełmy sta
lowe, zaś admirał trzyma nad 
głową olbrzymi hełm. Dwójka 
dzieci , to jedyne „lalki". Na 
początku sztuki sadza się t e 
z gipsu zrobione figurki roko
kowe na fortepian. W chwili , 
kiedy chłopak zostaje areszto
wany, pianista zdejmuje fi
gurkc; z fortepianu i kładzie 
poza siebie, do skrzyni, na 
której siedzi. 

Fascynujące w tym teatrze 
je st to, że aktorzy z najwięk
szą intensywnością osiągają 

niezwykłą precyzję ruchu , sło
wa, muzyki. Gra toczy się z 
temperamentem i porywająco, 
sensownie i pełna niuansów 
oraz w należytym humorze. 

Godne szczególnej uwagi 
wydaje mi s ię to, że zachowa
no napięcie sztuki, a nawet 
ku końcowi je nasilono. 

Fragment recenzji 
Christy Schmiedtchen -

Drezno 
(Tłum. Stanisław Wilczek.) 

(. .. ) Stwierdzam fakt wkro
czenia na scen<; lalkową ak
tora „żywego". Nie chcę pole
mizować - czy tak by ć po
winno i co być powinno -
stwie rdza m jedynie suchy fakt. 
Anty iluzyjność , czyli kre
acj onizm. Dążenie do zdarcia 
z widowiska teatralnego iluzy j
nośc i staje s i ę kierunkiem. 
Poszukiwania w t ym k ierunku 
są mi bliskie i dałem temu 
w yraz kied yś, w uwagach za
mieszczonych w ksic;dze „Od 
szopki do teatru lalek". Na da
wanie sądu o takich poszu
kiwaniach jest chyba jeszcze 
zbyt wcześnie. Trzeba tylko 
pamiętać , aby poszukiwania 
nie zaciemniły twórcom wła
ściwego celu teatru, aby nie 
zapomnieli o je'go fonkcji wy
chowawczej , o upowszechnie
niu i upowszechnianiu teatru 
lalek, jeżeli można tu mówić 
o teatrze lalek. 

Dwa teatry zarysowały się 

na spotkaniach poznańskich 

najmocniej. 

Pierwszy to TEATR DZIE
CI ZAGŁĘBIA („Która godzi
na?"). Zobaczyliśmy jeszcze 
jeden Dormanowski, chyba 
najdepszy z dotychczas oglą
danych, bogaty i wyrafino
wany spektakl, pełen poczu
cia smaku, spektakl robiący 
wrażenie i przemawiający do 
widza przede wszystkim nie
pokojącymi środkami wyrazu 
artystycznego jakkolwiek z u
p eł n ie nielalkowymi. 
Otwarta zostaje także kwe
stia czytelności ... ( ... ) 

(z wypowiedzi 
Janusza Galewicza) 

TEATR LALEK, 1964 nr4 7 



Recenzje Recenzje Recenzje !i Recenzje 

Wypowiedź ZBIGNIEWA WOJCIECHOWSKIEGO. Rzecz wygłoszona na spotkaniu 

z publicznością podczas obchodów 20-Iecia Teatru Dzieci Zagłębia. (fragmenty) 

KTÓRA GODZINA była wystawio
na w kolejności premier w czterech te
atrach, a to: w Teatrze Lalki i Aktora 
„Marcinek" w Poznaniu, w Teatrze 
D21ieci Zagłębia w Będzinie, a w kilka 
miesięcy później w Teatrze „Groteska" 
w Krakowie i w stołecznym Teatrze 
„Guliwer". Cztery teaLry, cztery indy
widualności inscen~zatorów, reżyserów, 

scenografów, a jeden i ten sam tekst. 
To, rozumie się, może frapować. 

Gwoli ścisłości dodam, że w jednym 
wypadku, w przypadku Teatru „Guli
wer", na specjalne życzenie pani Moni
ki Snarskiej, dyrektor Teatru, autor 
zm~enił pierwszą scenę . ( .. ) 

Ale najbardziej bliskie jest mi z 
tych czterech spektakli widowisko pa -
na Jana Dormana. I to nie z racji jubi
leuszu. I nie z racji tej, że akurat znaj
duję się tutaj, na będzińskiej scenie. Ja 
zresztą nie kryłem się z tym sądem i 
gdzie mogłem, mówiłem głośno i jak 
najgłośniej moje zdanie. 

Czemu przede wszystkim ten spek
takl? 

Za to, że potrafił przekazać na sce
nie więcej, niż autor to zrobił za po-
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mocą słów. Że reżyser, inscenizator 
z m i en i a j ą c, tak, zmieniając po
szczególne partie słowne - nie zmie
nił zasadniczej myśli, lub - jak kto 
woli - idei autora, ale wzbogacił ten 
tekst o swoje własne spojrzenie. Ten 
spektakl nie jest odtworzeniem niedo
skonałego tekstu, gdyż dla teatru ten 
tekst był tylko p r e t e k s t e m, pro
pozycją. To dało teatrowi możliwość na 
poszerzenie myśli autora. 

Wprawdzie autorowi wyrzuca się 

część tekstu ze sztuki, wykreśla się go, 

w zamian jednak inscenizator wpro

wadza na scenę działanie ,które nawią

zuje do treści, jest jej odnośnikiem. 

Przykładem takich rozwiązań w in

scenizacji jest piosenka „Krzyżówka", 

którą teatr zamieścił w wydrukowanym 

progamie. Mimo, że tekst „Krzyżówki" 

miał być materiałem do sceny „kaba

retowej" - przecież ta nierozwiązana 

„Krzyżówka" jest bardziej paralelna do 

wojny, o której się mówi w sztuce, niźli 

każdy, najlepiej wykonany „numer" z 

kabaretu. 

Jan Dorman 
W A Ł BRZY C H, 
czyli mój wyznawca 
16 stycznia 1980 r. 

Kobrzyński 

Kilka dni wstecz, podczas spotkania Rady Pedagogicznej w 
PWST we Wrocławiu dyr. Kobrzyński pro~onuje mi współpra
cę. Chce, abym u niego, w Wałbrzychu wystawił „coś" dor
manowskiego. 

Ponieważ od śmierci Czapnika myślę wciąż o zrekonstruo
waniu „KTOREJ GODZINY?", aby tym sposobem uczcić 

pamięć tego aktora, zgłosiłem do Wałbrzycha tę sztukę. Wła

śnie dzisiaj zobaczymy się w kawiarni „SEZAM", by rozma
wiać o szczegółach związanych z realizacją tego przedsięwzię
cia. 

8 luty 1980 r. 

Jadę do Wałbrzycha. Rozpoczynam próby. Omawiam z Kobrzyńskim ob
sadę, która zresztą w trakcie pracy ulegnie modyfikacjom. Nie znając ze
społu musiałem postawić taki warunek. I słusznie. Aktorzy nie bez objek
cji „nałamywali się" do swoich zadań. Trudno się było dziwić, po raz 
pierwszy musieli mówić swoje kwestie w rytmie metronomu. 

Najwięcej kłopotu z opanowaniem tego rytmowego mówienip miał 

aktor grający Admirała. Ale Pietrzyk (Admirał) bardzo starannie i pre
cyzyjnie przygotowywał swoją rolę, chociaż nie dysponował taką vis 
comica, jak jego nieżyjący kolega, Czapnik. 

Dość, że pierwszy spektakl „KTÓREJ GODZINY?" odbył si~ dnia 
15 listopada 1980 r. podczas uroczystości Jubileuszowych teatru wałbrzys
kiego. 

Po tym, pozostały mi miłe wspomnienia z pracy z zespołem Wałbrzy
cha. Aktorzy wałbrzyskiego Teatru zaprezentowali inny styl, niż ten do 
jakiego byłem przyzwyczajony. Grali z emocjonalną żywiołową emfazą. 
I mimo, że początkowo miałem trudności z wdrożeniem tempa, z czasem 
zdyscyplinowani wałbrzyszanie podporządkowali się moim wskazaniom 
i rezultat był w pełni zadawalający. 

Podkreśli~a to zresztą bardzo chwalebnie Krystyna Mazur w swojej 
recenzji z dn. 21 czerwca 1981 r z okazji imprezy zakopiańskiej: „ ... Ty
powe dla dawnych inscenizacji Dormana, przedstawienie sztuki Zbignie
wa Wojciechowskiego rezonowało nle pacyfistyczną nutą, jak w latach 
sześćdziesiątych, ale zajęło nas i rozbawiło wzruszająco solidarnym straj
kJ.em zegarów. Piątka błaznów (znakomita i wyrafinowana scenografia 
Jacka Dormana) na kanwie tekstu aranżowała sceny z życia zegarów w 
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rytmizowanych i komponowanych muzycznie formach wypowiedzi, 
usprawiedliwiając fakt, że zegary mówią, czują, walczą". 

Zacytowałem pisanie Krystyny Mazur z roku 1980, z pamiętnyah 
dni zakopiańskich. Tak więc wałbrzyszanie podobali się pod Giewontem. 
Dlaczego jednak chyłkiem wynieśli się do domu? 

W domu swoim, w Wałbrzychu nie za wiele grali „KTÓRĄ GODZINĘ?", 
bo przede wszystkim jedna z aktorek opuściła Wałbrzych, a następnie 
Będzin upomniał się o swoją własność. Wydawałoby się, że po\vrót rek
wizytów do siedziby zapowie nową erę ~nscenizacji. Jednak Będzin nie 
wykorzystał szansy i „nie ocalił spektaklu od zapomnienia" 

Nie są to żarty piszącego, ponieważ on, piszący, pamięta, że z chwilą 
oddawania pałeczki swojemu następcy w roku 1978, bezpośrednio po 
przyjeździe pana Lewandowskiego z Ministerstwa, odbyła się rozmowa, 
z której wynikało, że nowo mianowany dyrektor zobowiązuje się zacho
wać w swoim repertuarze przynajmniej dwie pozycje Teatru Dormana. 

Poprosiłem wtedy o dwie inscenizacje: „KSIĘCIA" i właśnie „KTÓ
RĄ GODZINĘ?". 

Niestety. Czas wykazał, że obietnice mają kruche nogi. Jedna i dru
ga pozycja nie dostąpiły łaski nowej dyrekcji. Przeciwnie, wyrąbywano 
las i zaczęto od gołego początku. Taki jest porządek rzeczy? 

Innego zdania byli inni. Na przykład dr Jurkowski pisał: „Teatr, co 
całkowicie naturalnie stanął przed koniecznością wyboru, mógł konty
nuować styl Dormana, nawet przy współudziale swego Mistrza lub też 
przeciwstawić się wszystkim wartościom, które dotąd określały jego po
zycje w sztuce teatralnej. 

Przeciwstawiać się Mistrzowi oznacza jednak uznać jego obecność, 

a więc jest to swoista kontynuacja. 

Teatr, jak się okazało nie zamierzał tego robić. Wybrał raczej po
wszechnie uprawiane stereotypy, wiodące go ku nijakości. Była to opo
zycja wobec niezwykłej indywidualności Dormana i jego dzieła, ale opo
zycja uboga. Bywa tak często, że następcy wyb~tnego artysty nie mogąc 
mu dorównać, demonstrują za wszelką cenę, że są inni. 

Wbrew oczekiwaniom przeciwników Dormana, których niepokoiła nie
konwencjonalna wizja jego teatru, Dorman odchodząc z Teatru Dzieci 
Zagłębia nie myślał o spoczynku. Cóż może bowiem oznaczać spoczynek 
dla prawdziwego artysty?" 

No, właśnie! 
Dlatego też biegając po Polsce, zapraszany przez miłych sercu, ucie

szyłem się, że „KTÓRA GODZINA?" została wyróżniona i znajduje się 
na liście poznańskich Konfrontacji, podczas VI Biennale. Wprawdzie 
w Wałbrzychu nie spotkam Wojciecha Kobrzyńskiego i nie spotkam się 
z utalentowaną aktorką od noszenia rytmicznych kratek, ale przecież 

duża reszta jest i czeka. 
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KTORA GODZINA w Wałbrzychu - scena z pierwszej częsci spektaklu. Aktorzy od lewej; 
Barbara Ziołkowska, Władysław Pietrzyk, Jolanta Marek-Adamczyk, Iwona Rychlicka , 
Elżbieta Pec, Urszula Miedzińska. 

Pierw,za aktorka - Barbara! Hocna babka. Trzeba było z nią bardzo ostrożnie. Ale osta
tecznie dala się przekonać do Dormana. 

Pietrzyk? Oprócz tego, że odważył się grać Admirała, poprosiłem go o pomoc w rekonstru
owaniu inscenizacji - został moim asystentem. 

Trzeciej aktorki w roku 1984 już nie zastałem w teatrze. Szkoda! Miała duże poczucie ryt
mu. Na jej miejsce postarano się o inną. Okazało się, że również zdolna. Jest to pani Mal
~~rzata Olkowska. Panią Małgosię znam od dawna, jeszcze z okresu, gdy jej ojciec, Edward 
Doszla pełnił funkcję dyrektora teatru wałbrzyskiego. To właśne ojciec pani Małgosi zapro
sił mnie wtedy do wyreżyserowania sztuki „Przygody Wiercipięty". Ucie~ylem się z tego 
nowego kontaktu. 

A ie raz - Iwona. Jaka była, taka została. Nie musiała się zmieniać. A była dobra! 

Ela. Lubi!em Elę. Stale uśmiechnięta. Radosna w pracy. 

Wreszc!e - Urszula. Z Urszulą zetknąłem się w Poznaniu. Tam weszła do „Młynka do 
kawy", bo coś się „przewracało w młynku". Grala Stellę . Tutaj, w „ Której godzinie" ma 
okazjP, popisać się w roli Ericsona. 

J. D. 

PTL WAŁBRZYCH, 1980 • 1984 
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Rok 1981. czas niepewny, niespokojny. Strajk ogarnia cały kraj . Jest źle. Co z tego? 
Co z tego, kiedy moje zamiary są „małostrajkowe" ! Po prostu robię to, co mi w duszy 
gra. Zagrało w nie j po góralsku: postanowiłem zaprosić do Zakopanego ko legów dyrekto
rów z zespołami, a.by zetknęli się z sobą, zwykle, najoczywiściej i żeby pokazali mój „uro
bek" w ich Tatrach. 

Tak więr. do Zakopanego zaprosiłem „ML YNEK DO KA WY" zrealizowany przez zespól 
aktorów poznańskich (premiera 21.04.1978 r.) ; zaprosiłem teatr „Arlekin" z inscenizacją 

„SKRZYDLATY ZŁOCZYŃCA", wystruganą z poematu Tuwima (premiera 8.06.1979 r.); podo
bnie zaprosiłem „MANDRAGORĘ" Szymanowskiego zrealizowaną w Katowicach , w Teatrze 
„A,teneum" (premiera 26.0*.198-1 r.) następnie Teatr wrocławski, ze sztuką Jana Dormana 
„NIEUDAŁEK" (premiera 19.10.1980 r.); teatr rzeszowski ze sztuką Jana Dormana „WIOSNA , 
LATO, JESIEŃ, ZIMA" (Wersja druga, premiera 22.01.1979 r.) teatr ze S!upska ze sztuką Jana 
Dormana „PRZED ZASNIĘCIEM" , napisaną na motywach utworów Kazimiery Ilłakowiczówny 
(premiera 30.09.1980 r.); aż wreszcie zespół z Wałbrzycha „z KTÓRĄ GODZINĄ?'', przeniesienie 
inscenizacji z Będzina (premiera 15.11.1980 r.). 

Dopełnieniem tej eskapady miał być pokaz spektaklu dyplomowego studentów Wyż~zej 

Szkoły Teatralnej z Wro~ławia („SZKOŁA BŁAZNÓW" de Ghelderode'a, premiera marzec 
1981 r .). 

Tak więc zapowiadało się interesująco. Tym bardziej, że w ramach tego przedsięwzięcia 

przewidziałem seminarium poświęcone teatrowi dziecka. No, tak! Zamiary zamiarami, a 
jak wiemy, czas był niepewny. A mnie wszystko wychodziło jak z płatka. Miejsca w hote
lach i pensjonatach załatwione. Jest sala (bezpłatna). Teatry obiecały pokryć koszty utrzy
mania. Goście „gcszczą" się w Zakopanem na wła sny rachunek . K a towickie TKT obiecało 

pomóc w organizacji imprezy. 
Tymczasem strajk trwa. Jeśli tak będzie dalej, moja impreza przepada. I klopct. Kto za

płaci za dwieśc ie miejsc hotelowych? Dorman. Ale Dorman ma szczęście. Dnia 31 marca, w 
nocy strajk odwołany. Tej że nccy dodzwaniam się do Teatrów, które nie zrezygnowały, z 
różnych względów z przyjazdu do Zakopanego. 
Dzwonię więc do Słupska, do Rz,eszowa i do Wałbrzycha. W'{>zy scy są na posterunku . Wy

jeżdżają. Studentów przywiezie Rzeszów swoim autobusem. Ewa Marcinkówna z Rabki za
płaci za benzynę. 

Dnia 2, 3 i 4 kwietnia odbywa się Off, Off, Brodway u stóp Giewontu. 

Jan Dorman 
„KTÓRA GODZINA" 
na Festiwalu Off, Off Brodway w Zakopanem 

ZAKOPANE, dnia 3.04.1981 

Wróciłem z Krakowa. Jest noc. Zmęczenie. 
Boję się jutrzejszego dnia. Boję się o jutrzejszy spektakl „KTÓREJ GODZINY". Co będzie 
jeśli rzeczywiście nikt mi tutaj nie pożyczy pianina. Obiegliśmy z Kobrzyńskim wszystkie mo
żliwe miejsca, gdzie powinni nam pomóc. Wszędzie nic! 
A przecież bez tego instrumentu spektakl nie może być wystawiony. 

W drodze do Krakowa prowadziłem z dr Kudlińskim rozmowę o tym jak to było „drze
wiej". Jak łatwo mogliśmy się porozumiewać ze sobą i jak dyskusje rozpalały naszą wyobra
źnię. Ludzie skakali sobie do oczu aby wreszcie podejmować mądre decyzje. 

Nie wspomniałem Kudlińskiemu o moich pianinowych kłopotach, a przecież to zmartwienie 
nie pozwala mi spać. 

Tak się złożyło, że kiedyś przed laty, w tym pokoju umieściłem dwóch moich przyjaci ół. 
Obaj już odeszli z ziemskiego padołu: Martin Jancuska z Bratysławy i Stanisław Iłowski z 
Warszawy. Oni właśnie w tym orbisowskim „GIEWONCIE" spierali się o lalki. O lalki w 
moich spektaklach. 

Tak! 

Spór o lalki 

* * * 
Zaraz po przyjeździe do Będzina odszukałem taśmy z notatką z seminarium poświęconą 

konwencji Teatru Dormana. Była to 20 rocznica istnienia placówki w Będzinie. Niechaj je
szcze raz wystąpi Iłowski: 

„Chyba w takim silnie teatralnym kraju jak 
Polska, gdzie notuje się niewątpliwie ogromny 
rozwój teatrów dramatycznych i gdzie istnieje ja
kaś potencjalna siła teatrów lalkowych. które 
szczególnie w Jatach ubiegłych się jakoś silnie 
manifestowały - musiało w sposób naturalny po
wstać zjawisko, które jest pomostem pomiędzy 
różnymi rodzajami teatralności. To jest zupełnie 
oczywbte, że ten teatr może równie dobrze wy
stępować pod szyldem teatru dramatycznego jak 
I lalkowego i w gruncie rzeczy dla każdego ucz
ciwego odbiorcy teatru, który nie ma żadnych 
dodatkowych obciążeń ani kombinacji na głowie 
jest to pro,blem nieistotny. Przychodzi do teatru 
i ma do czynienia ze spektaklem teatralnym . Jest 
to dumne że Teatr ten nazywa się Teatrem Dzieci 
zagłębia '- jest to smutne, że n ie jest to na j
większym zaszczytem tej imprezy i że polskie śro
dowisko lalkarskie nie jest zaszczycone tym fak
tem, że taki teatr w obrębie teatrów lalkowych 
się znajduje, bo jest to jedna ze znakomitych le
gitymacji teatralnych tego środowiska. Jest to ten 
wypadek, kiedy środowisko przeskoczyło samo sie
bie, kiedy potrafiło nawiązać przez ten teatr kon
takt z całą sztuką teatralną Polski i rozmowy na 
ten temat są upiornymi dyskusjami o „diabłach na 
końcu szpilki". Ja naprawdę proponuję, żebyśmy 
wznieśli się nad poziom tego rodzaju dyskusji, któ
re w środowisku się toczą , bo z grona obecnych 
tu lic j u ż wynika, że gdzie jak gdzie, ale w tym oto. 
czeniu n ie ma potrzeby na ten temat rozmawiać, 
czy jest więcej lalek czy mniej lalek, czy porwał 
parawany. jak tu mi ślicznie Niesiołowski poopo
wiada. Antypowieść to jest też powieść . Jest to 
jakiś stosunek do powieści. Jeśl i w jakiś sposób 
pewne, demonstracyjne przeciwstawianie się tra
dycyjnym technikom lalkowym, jeżeli jest to pró
ba wyciągnięcia pewnych wniosków, jeżeli można 
zrobić taką zabawę ze z'demołowanym i porwa-

nym parawanem i wypuścić tych dwunastu apo
stołów, którzy te strzępy przez scenę niosą - to 
jest w tym tyle wspaniałej zabawy środowisko
wej, że należy całować po rękach Dormana, że 
nam te zabawy urządza i się tak świetnie razem 
z nim bawimy. Tymczasem tu są ciągle w tym 
środowisku sami obrażeni, nieszczęś liwi i liczą. 
„W Szczęśliwym Księciu postawił jedną, dwie czy 
trzy lalki, powiesił na kołku (bo tak zrobił) i 
przez całe przedstawienie wiszą na kotku. I za
czyna się awa!ltura i burza. Jakim prawem - to 
jest widowisko w t eatrze lalek - jak tam lalki 
wiszą na kołku. No, coś w tym jest, że wiszą na 
kOłku, bardzo jest to zabawne i coś to znaczy. 
Trzeba mieć sporo inwencji teatralnej i trochę 
wrażliwości będąc widzem, żeby się tą całą spra 
wą ubawić. Wyskakują te diabły na końcu szpil
ki i zaczyna sit: rozmowa na ten temat. Prze
cież tego rodzaju interpretacja Szekspira nie mo
gła s,ię zrodzić w teatrze dramatycznym i nie mo
gla się zrodzić w tradycyjnym teatrze lalek. W 
tradycyjnym teatrze lalek widziałem „Sen nocy 
letniej" który był koszmarem. w Toruniu lat te
mu kilkanaście umieraliśmy wszyscy zbiorowo na 
„ Snie nocy letniej'' w tradycyjnym wydaniu. Bar
dzo często umieramy na „Snie nocy letniej" w 
teatrze damatycznym. Na prz·ecięciu się gdzieś tych 
dwóch rodzajów teatralności powstało widowisko, 
o którym nam się nie tylko opłaci rozmawiać , 
ale na które nam się opłaci drugi raz przyjechać. 
Czyli cała sprawa nam się kulturowo w jakiś 
sposób kalkuluje i ja nawołuję: „rozmawiajmy o 
„Snie nocy letniej", o Szekspirze, a nawet o kło
potach kulturalnych województwa katowickiego! 
Ale nie rozmawiajmy o tym, czy to jest teatr la
lek, bo to jest jakiś tea,tr. I na ten temat trzeba 
rozmawiać. Jest to jakiś teatr, jeden z tych wy
padków, o którym warto pomówić". 
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Tadeusz Kudlhiski 
WERNISAŻ DORMANA 

Zycie Literackie 
l!l81 nr 19 

Z początkiem kwietnia odpra
wiono w Zakopanem trzydniowy 
wernisaż prac teatralnych Jana 
Dormana, wytrwałego animatora 
odrębnego k!erunku naszej awan
gardy. Zbyt mało pisze się o nim, 
być może dlatego, że związał 
swą twórczość z teatrem lalek, a 
więc z teatrem dla dzieci. I tak 
powstała sugestia, że nie jest to 
teatr dla dorosłych, który nale
żałoby włączyć we właściwy nurt 
ewolucji. Jakkolwiek Dorman a
dresował stale swe przedstawie
nia dla dorosłych, zarówno przez 
podjętą problematykę, jak i us
cenicznienie, zasadniczo na pla
nie żywym. 

Przed piętnastu laty obserwo
wałem działalność Dormana1) pi
sałem o niej, mogę więc określić 
zasadnicze jej ukierunkowanie. 
Po pierwsze: zerwanie z tekstem 
dramatycznym i oparcie przed
stawienia na scenariuszu, kom
ponowanym z ekscerptów współ
czesnego dzieła poetyckiego, czy 
z ogólnego dorobku poety. Im
pulsy płyną również od muzyki, 
od przeżyć własnych animatora, 
transponującego na przykład te
mat pór roku jako etapów życia 
ludzkiego od narodzin do śmierci. 

Drugą zasadą twórczości Dor
mana jest metaforyka wyrazu 
scenicznego, będąca barierą nie
łatwą do pokonania przez widza 
szukającego po dawnemu „zro
zumienia treści". Idzie tu wszak
że o uniknięcie łatwizny w ko
munikatywności przedstawienia, o 
pobudzenie wrażliwości i wyo
braźni widza. Jedyna to trafna 
metoda w zwalczaniu bierności 
widowni tak dziś powszechnej i 
próba zaktywizowania jej, także 
przez wyraźną skłonność Dor
mana do ludyzmu, wi<;c do prze
kazywania treści nie sposobem 
racjonalistycznym, ale na pra
wach zabawy (w rozumieniu J. 
Huizingi). · 

W zakopiańskim wernisażu 
przewidziano przegląd insceniza
cji Dormana z ostatnich dwu lat 
w siedmiu teatrach2), W jednym 
dniu mogłem być świadkiem dwu · 
przedstawień: „Przed zaśnięciem" 
w wykonaniu Teatru „Tęcza" ze 
Słupska . oraz „Szkoły błaznów" 
Ghelderode'a granej przez studen
tów PWST we Wrocławiu . 

Do pierwszego z nich dała 
impuls kompozycja Karola Szy
manowskiego, do której Kazi
miera Iłłakowiczówna napisała 
swe „Rymy dziecięce". Dorman 
wykorzystał w scenariuszu tak
że inne utwory poetki, tworząc 
„rzecz o morzu". W dyskus ji u
czynił ciekawe wyznanie, mia 
nowicie, że przedstawienie to ro
dziło się (także tekstowo) w to
ku prób, kiedy również i akto
rzy wysuwali swoje propozycje. 
Był to więc przykład twórczości 
kolektywnej, powstającej na sce
nie, nie przy biurku. A nie jest 
to nowość w pracy Dormana. 

„Rzecz o morzu" - konflikt 
o napięciu dramatycznym wyni
ka z dwu sprzecznych oglądów 
żywiołu morskiego: jego urody 
przyjmowanej lirycznie oraz o
glądu „konsumpcyjnego", zachła
nnelgo, jakim jest połów ryb. Od
bywają się trzy takie polowy; w 
dwu pierwszych ryby przemie
niają się w lalki, co wywołuje 
euforię ludyczną, ale także opór 
przedstawiciela trzeźwości. W po
łowie trzecim sieć okazuje się 
pusta, bowiem nie poprzedzono 
połowu zwyczajową liturgją. ów 
relig!jny wątek rozegrano na o
sobnej , bocznej scenie, połączo
nej z główną, gdzie zespół, sie
d ząc w ławkach-klęcznikach in
tonował unisono pieśni nabożne, 
sekundowane przez muzykę i zor
kiestrowany chór. Podłużny stół 
nakryty białym obrusem przypo
minał aż nadto scenę Ostatniej 
Wieczerzy. Nie trzeba dodawać, 
że te i inne symboliczne rekwi
zyty są u Dormana stale· mani
pulowane, stanowią aktywne dra
matis res. 

Całość rozegrano zespołowo, 
soliści wyłaniali się niejako z 
zespołu jako jego przedstawi
ciele. Sposób ten oraz częste 
zmiany układu scenicznego i 
wyrazu, wymagają znacznej 
dyscypliny w wykonaniu, któ
rą zespół słupski wwrowo za
chował. Należy też uznać do
bitność wymowy oraz znaczną 
ekspresję aktorskiej gry, szcze
gólnie w postaciach pojedyn
czych („Człowiek bez biletu" 
i „Przodownica chóru") . . Ze
społowość podkreślały jednoli
te ubiory, powłóczyste szaty 

w stylu rapsodycznym. Wątek 
muzy.czny i religijny rozegra
no oratoryjnie, co korespondo
wało z ceremonialnością ru
chów i gestów, poddanych wy
raźnemu rytmowi regulujące
mu zmiany napięcia drama
tycznego. Dekorację potrakto
wano syntetycznie i funkcjo
nalnie, eksponując aktorów. 
Górą z.grupowano stylizowane 
elementy łodzi i sprzętu ry
backiego. Jedynym elementem 
realnym była sieć, podnoszona 
i opuszczana jawnie jako rek
wizyt sceniczny przez „pomo
cnika", włączonego zresztą w 
akcję. 

Dyskusję po pierwszym 
przedstawieniu prowadziła pa
ni Krystyna Mazur. Podkreśli
ła m. in. nutę egzystencjaliz
mu, wyraźnie w inscenizacjach 
Dormana reprezentowaną. Oży
wiona rozmowa z jego udzia
łem przerodzi1a się w bunto
wnicze wystąpienia młodzieży 
teatralnej - niektóre nieod
powiedzialne - atakujące pro
fesora za przymuszanie stude
ntów do koncepcji, których 
oni nie aprobują. Można po
dejrzewać, że to świeże dy
plomy wyzwoliły nagle te ró
żne resentymenty, przy nag
minnej zresztą dziś skłonno
ści do gwałtownego rewizjo
nizmu. Dziwniejsze jest to, że 
owi młodzi oponenci odegrali 
po trzygodzinnej dyskusji 
wspomnianą dyplomową „Szko
łę błaznów" i to nader spra
wnie i z wielkim animuszem, 
jakby nie mieli żadnych zgo
ła wątpliwości ani zastrzeżeń 
do koncepcji swego profesora. 
Bądź tu mądry .„. 

A koncepcja przedstawie
nia podkreślała zawarte w 
sztuce odniesienia do tajemnic 
teatru i sztuki aktorskiej, ka
muflowanych przez Gheldero
de'a pod maską makabrycznej 
ceremonii detronizowania Mi
strza, odprawianej przez sze
snastowieczne bractwo błaz
nów. W toku akcji członkowie 
tego bractwa żądają od Mi
strza, by wyjawił im sekret 
swej sztuki i w tym celu ap
likują mu odegrane przez nich 
intermedium aranżowane przez 
Pedela. Wstawka ta pt. „Noc 

w Eskurialu" ewokuje rzeczy
wiste i wstydliwe wydarzenie 
z życia córki Mistrza, uwie
dzionej przez Infanta. Toteż 
poruszony Mistrz wkracza w 
akcję - jakby autentyczną -
by po chwili zorientować się, 
że jednak jest to tylko teatr 
w teatrze. Wyjawia w końcu 
sekret sztuki teatru i zdradza 
bractwu, że jest nim okrucień
stwo! Chłosta też biczem 
błaznów, a także i siebie. Ten 
symboliczno-sadystyczny ak
cent z niepojednalnego rozwar
cia między rzeczywistością 
życiową a udaniem aktorskim, 
jako „rzeczywistość w świecie 
nierzeczywistym" Mistrz ok
reśla nadto swą sztukę jako 
wynik nieodpartej inspiracji. 
Potwierdza też, że jest to 
operacja magiczna, którą na
zywa „czarodziejstwem w 
przedsionku Piekieł". W za
kończeniu pieje kogut na znak, 
że czary się skończyły. 

W przedstawieniu zacho
wano ową mroczną, a typową 
dla dramaturgii Ghelderode,a 
aurę, oraz ambiwalentną dia
lektyką między dewocją i 
wzniosłością a bluźnierstwem 
i szyderstwem, między liryz
mem a brutalnością i rozpasa
niem. Dorman nie stosuje się o
czywiście do obszernych didas
kaliów autora, choć w struk
tur:ze przedstawienia wier
ny jest tekstowi (nowość w 
jego działalności). Warunki 
szkolne wykonania aktorskie
go narzucają dwupłciowość . 
mimo, że w spisie osób tef 
sztuki znajdujemy tylko męż
czyzn: dwu protagonistów -
Mistrza Szaleja oraz Onastry
ka, Pedela, a właściwie dyry
genta akcji, i trzynastu bła
znów. Gdyż w owym czasie 
tj. w XVI w., mężczyźni grali 
także role kobiece. W przed
stawieniu szkolnym Onastry
ka gra dziewczyna, ale ekspo
nuje zachowanie męskie , po
przez niezwykłą energię i bru
talność gry, popartą silnym i 
dobitnym głosem. Podobne ce
chy męskiej ekspresji wyka
zał - mimo swej młodości -
student grający Mistrza, wy
różniony z tłumu dworskim, 
hiszpańskim strojem. Zamie-

rzone przez autora pomiesza
nie płci w intermedium po
traktował Dorman żartobliwie, 
pomijając pokutniczo-żałobne 
szczegóły stroju uwiedzionej 
Honorandy, granej przez mę
skiego błazna. 

W scenografii Małgorzaty 
Bundzewicz dano zamiast go
tyckiej sali z witr~żami i pół
kościelnym wystrojem tylko 
jej aluzję, więc jakby ostro
łukowy tryptyk ołtarzowy w 
głębi sceny, eksponując we 
wnęce środkowej Mistrza (zra
zu nieruchomego), a w bocz
nych dwa manekiny. Całość 
mrocznej sceny (niekiedy roz
świetlonej czerwienią) nakry
to płachtą namiotu, jak u wę
drownych komediantów. Na 
bocznych ścianach zwisały pa
sy czerwonego płótna. 

Wedle intencji autora ko
rowód błamów to bose kuter
nogi i garbusy, mrowiące się 
i czołgające , odziane w nija
kie opończe. W miarę upły
wu akcji zasłaniają twarze 
welonami, maskami, dzierżą 
kwiaty, wloką też części gar
deroby teatralnej, kostiumów, 
mundurów itd. Akcja koncen
truje się wokół głównego ele
mentu pośrodku sceny, jest 
nią szkieletowa konstrukcja z 
rur żelaznych dwupiętrowa i 
przesuwna, oznaczająca umo
wnie różne pola gry. Jest 
więc ten element typową 
„maszyną do gry aktorskiej". 
Bowiem aktorzy nieustannie 
manipulują ową klatką, ukła
dają w niej podłogę z dyli 
opatrzonych hasłami, rozbie
rają je i znów składają, wy
korzystując to do stwarzania 
różnych sytuacji w swej grze. 
A manipulacja ta wymaga 
rzecz prosta, wręcz akroba
tycznej zręczności wykonaw
ców. Także i ta konwencja 
przypomina „biomechanikę", a 
więc echa meyerholdyzmu. 
Muzyka o zmiennym nastro
ju dyktowała rytm przedsta
wienia i spajała różnorodne 
elementy w fascynującą całość, 
pochłaniając bez reszty uwa
gę i wyobraźnię widzów. 

TADEUSZ KUDLIŃ'SKI 

1 ) Przed trzema laty przeszedł na emeryturę jako dyrektor Teatru Dzieci Zaglębia w Będzinie, pozo
stając nadal aktywnym, jak poprzednio, realizatorem przedstawień na wielu scenach. Jest też profesorem w 
PWST we Wrocławiu. 
2) „Marcinek" z poznania, „ Arlekin" z Lodzi , „Kacperek" z Rzeszowa, T. Lalek z Walbrzycha, T. L. z 
wroclawia, „Tęcza" ze Słupska, oraz dyplomowe przedstawienie studentów PWST. 
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o próbach powrotu do dawnej świetności my
ślę bez wzruszenia , chłodno. Każdy laudator tem
p oris a cti budzi we mnie nieufność, wspa rtą py. 
taniem o dzień dzisiejszy. Choć z urugiej strony 
nie jest to całkiem słuszne . T e powroty bowiem 
dostrzegają tylko ci , którzy posiadają świadomość 
historii. Ilu ich jest? Większość nie dost rzega 
wcale tego, że „historia się powtarza", choć wszy
scy korzystają z popularnego powiedzonka. 

Henryk Jurkowski 

przeciw ko generałom , k t órzy szykują zagładę l u 
dzkości. Oryginalność u t w oru polegała na tym, że 

przeciwko wojnie a tomowej protestują d ziec i, n a
t u ra i przedm iot y w ytworzone pr zez człowieka. 

General oczywiście przegryw a. Słabością sztuk i był 
.iej, mimo wszystko, pu blicystyczny cha rak ter 
i zast osowanie konwencji bajeczk i dla d zieci. 

Pierwszy sztukę wystawił J an Dorman, s t osu
jąc środki wyrazowe teatru poetyckiego, odwo-

„Która godzina" po dwudziestu latach 
Powtarzanie się historii w sztu ce ma inny wy

miar niż w życiu. T r u dno nawet mówić o powta
rza niu, mówimy raczej o jej qbecności. Obrazy 
Gay, i Matejki , Malczewskiego wystawione w mu
zeum są przywołaniem przeszłości, nikt tu ni
czego nie powtarza. Podobnie dzieje się w filhar
monii na koncertach Bacha, Mozarta czy Chopina. 
To samo dotyczy literatury. Dzieła Kochanowskie
go możemy nabyć bez żadnych zmian, choć dru
kowane są nieco inną czcionką. 

Tylko w teatrze jest inaczej . Nie możemy przy. 
wrócić teatru Wojciecha Bogusławskiego, bo ani je
go, ani jego aktorów, a tym bardziej ich publi
czności nie znajdziemy wśród nas . Teatr ten już 
nie istnieje i j(łkakolwiek rekonstrukcja niewiele 
pomoże. Pozostały teksty, r ysunki , grawiury i 
wyblakłe afisze . Sprzed dwustu laty. 

Nie da się tego powiedzieć o teatrze współcze
snym, choć ten także posiada swoją historię. Ten 
teatr jest obecny. I może wystawić jeszcze dzi
siaj, choć niekoniecznie wszystkie sztuki i nieko
niecznie tymi samymi siłami , przedstawienia 
sprzed dwudziestu lub nawet trzy dziestu la t y. 

Przedstawienie teat ralne nie jest jednak zapi
sane na kartach ksiąg jak dzieła literackie czy 
muzyczne. By powołać do życia postaci scenicz
ne teatr m u si skorzystać ze współpracy żywych 

aktorów. Młodziutki Konrad sprzed dwudziestu 
laty jest dziś człowiekiem dojrzałym i nic nie 
j est mu w stanie powrócić jego dawnej niewi
nności. Nie można zatem powtórzyć przedstawie
nia w jego pierwotnym kształcie tak jak nie mo
żna wejść w strumieniu do tej samej wody. 

' A jednak coś nas pociąga ku odtwarzaniu 
przedstawień już historycznych, czego najlepszym 
dowodem jest nie tak dawna rekonstrukcja pra
premiery „Wesela" w teatrze krakowskim. Wabi 
zapewne legenda przedstawienia i przekonanie, że 

nie trudno przekształcić ją w rzeczywistość. Jest 
tyle dokumentów, tyle wspomnień i nasza nostal
gia za dawnymi czasami. A to nasze przeświadcze

nie , to nic innego, jak siła legendy właśnie. 

Wśród utworów, które zostaną przywrócone 
scenie polskiej w bieżącym roku, ze względu n a 
jego jubileuszowość znalazła się również „Która 
godzina?" J ana Dormana. Ta inscenizacja tekstu 
Zbigniewa Wojciechowskiego l iczy sobie dokładnie 
dwadzieścia lat . 

Było to w roku 1964. Znajdowaliśmy się już 

wprawdzie pod parasolem doktryny o współistnie
niu różnych systemów politycznych i ekonomicz
nych ale problem atomowego zagrożenia nie zo
stał rozwiązany. W t ej właśnie sytuaacji Zbigniew 
Wojciechowski napisał sztukę antymilitarystyczną , 
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!ując s ię do folk loru dziecięcego i do li t erackiego 
ko l ażu . W jego inscenizacji trudno byłoby odna
leżć bajk owo-realistyczne obrazy ze sztuki W oj
ciechowskiego. Pozostały obszerne fragmenty dia 
logu , wzbogacone tekstami Brech ta i p rzypadko
wym; piosenkami ak torów oraz idea, która rze
czywiscie zajaśniała nowym blaskiem, wynosząc 

sztukę ponad doraźne cel e propagandowe. Rzecz 
uzyskał a perspektywę humanistyczną i ponadcza
sową dzięki odwołaniu się do „„ historU, do po
etyki kontestacji i do rytuału, k tóra tu wyraziła 
się w krucjacie dziecięcej . W przedstawieniu n ie 
chodziło o konkretne zagrożenie, ale o bezradność 
ludzkości, albo inaczej - o bezradności pokolen ia 
ojców. Dlatego dzieci m uszą wziąć sprawę w swoje 
ręce . 

D~rman w inny sposób niż Wojciechowski wy
akcentował znaczenia tekst u. Stworzył obraz świa
ta „w ogóle", w postaci błazeńskiego , m ilitarne
~o cyrku. Umniejsz'yt zn aczenie protest u n atury 
1 przedmiotów, . a ~a pierwszy pla n wysunął dzie
ci. Aktorzy dz1a ła Jący w kon wencji teatru tea
tralnel{o przywoływali na scenę wybran e m oty
wy tekstu, budowali wokół n ich obrazy scen iczne 
k tóre p o chwili „rozsypywały" się, by dać miej~ 
sce następnym, tworzonym da lej na ocza ch wi
dzów. M?.wili t ekst okro jony, sprowadzony do je 
go esencJ1, lecz powtarzaj ąc go wielokr otnie w b i
jali widzom do głowy. Najważniejsze kwestie je
szcze. do d~isiaj zachowa łem w pamięci. „ Pan 
Punt1lla taki był, że jak pil t o d obry był" - oto 
charakterystyka Admirała, dokon ana słowami 
Brechta ze sztuk; „Pan Puntilla i jego sługa Ma
tti". 

Na scenie zespół aktorów w stro jach jak z bła
zeńskiej pantomimy, a lbo z kon wencjona lnego te
atrzyku. I tylko dzieci były kruchy mi , gipsow ymi 
figurkami, które tak łatwo rozbić." Kruchość. by
ła argumen tem w ich krucjac ie. 
W roku 1964 przedstawienie „Która godzina ?" 
przemiawialo swą poetyckością i szeroką perspe
ktywą znaczeń. Czy da się zachować te wartośc i 
dzisiaj? Któż t o wie? Odpowie n a to przedstwie
nie. Sądzę, że odpowie poztywnie. Mam bowiem 
nadzieję, że będzie to to samo, ale właściwie cał
k owicie inne przedstawienie. Jan Dorman in sce
nizato r i reżyser jest twórcą żywym. Chcę w ten 
sposób powiedzieć , że nie umie myśleć dn iem 
wczorajszym. Nie umie powtarzać sam ego siebie. 
Umie tylko tworzyć, 

Niezależnie od tego, czy tekst wystawia po raz 
pierwszy, czy po raz trzeci czyta g o i widzi dzi· 
siaj . I dzisiaj wystawia. w ciągu dwudziestu lat 
wszyscy przebyliśmy olbrzymią drogę , Dorman 
również. Jetem przekonany, że przypomnienie 
„Której godziny?", choćby i wierne literze sła
wnej prapremiery, będzie pulsować nowym ży
ciem. 

Nowym życiem i dawn ym. Tę diachronię od
czuwam y w twórczości Dorman a bardzo mocno. 
Jako artysta upodobał on s~ie kolaż i „. nie
ustann ie p owraca do motywów dawnych przed
stawień. Na dobrą sprawę Dorman n ie tworzy 
oddzielnych widowisk, a le teatr. Własny. I wszy
stko się w nim wzajemnie łączy . We wstępie do 
„Budy Jarmarcznej" sam wyzna! nam tę prawdę : 
„Jest to wciąż ta sama historia, w szystko jest we 
wszystkim: wszystko zaczyn a się od n ow a . 

·. 

·.\ 

-. 

Dnia 17 grudnia 1983 r. na prośbę Urzędu Miejskiego w Tychach 
instaluję nową placówkę teatralną TEATR MAŁY. 

Teatr rozpoczął swoją działalność utworem Maurycego Maeterlin
cka „NIEBIESKI PT AK" 

Spektakl ten zostanie zaprezentowany w Poznaniu na VI Bienna
le Sztuki dla Dziecka . 

Dnia 23 marca 1984 r. komisyjny odbiór dyplomu PWST we Wro
cławiu . Pod moją opieką reżyserską, reali~t~ję ze studentami 
utwór Federico Garcia Lorci„ PUBLICZNOSC" 

Jest to światowa prapremiera J.D. 
Aktualnie w Oi:erze Ś!ąskiej w Bytomiu rozpocząłem próby ut
woru M. Ravela „DZIECKO I CZARY" wg libretta znanej po
wieściopisarki francuskiej Collete. 

Proponowany pokaz pierwszego spektaklu przewidziano na 1.06 . 
1984 r. 

Będzie to prapremiera polska. 
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.. „,Zmierz.a się lu ku fantast}]Ce i bajlwwości, szcz.ególnie 
w teatrach obozu socjalist}]cznego. T}]le jest treści, ilu 
widzów - twier<l:::ił siwowłosł} dsrehtor pol~hiego Teatru 

(„Der Spiegel" o Janie Dormanie) 

ADMIRAŁ: JA NAUCZĘ WAS WSZYSTKICH PORZĄDKU! 
KARNOŚĆ, PRZEDE WSZYSTKIM KARNOŚC! 
DYSCYPLINA' 
PUNKTUALNO$C! 
A WY, PRZYCHODZICIE NA NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE 
Z OPÓŻNIENIEM NADZWYCZAJNYM! 



. . 

, . 

-

' '.'-.. I • 

, ... -
ł ' 



TEATR LALEK W WAŁBRZ'\'"CHU 

Zbigniew Wojciechowski 
K T 0 R A G O D Z I N A? 

ł 

Reżyseria - JANDORMAN 

S c e n o g r a f i a - JACEK DORMAN 

Muzyka · - JANDORMAN 

Grają: 

Korbkę, Honoratkę, Brzęczyk 
- MAŁGORZATA OLKOWSKA 

Ericssona, Zegar 
- URSZULA MIEDZI1iSKA 

Zajączka. Żółwia, Zegar, Wiaterek 
- ELŻBIETA PEC 

Jacka, Zegar 
- IWONA RYCHLICKA 

Zegar ścienny, sierżanta Pękałę 
- BARBARA ZIÓŁKOWSKA 

Admirała - ojca, Tissota 
- KONSTANTY ROŻEK (gościnnie) 

Przy pi_aninie 

- ZDZISŁAW MYSLAK 

Inspicjent 

- BARBARA ZlóŁlft:>WSKA 

PREMIERA - 15 llatopada 1180 

WZNOWIENIE - 21 kwietnia 1984 
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