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J~N FEUSETTE 
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Bądź odważny: pamiętaj 

Czytamy książkę. Urzeka nas język prozy, kunszt, z jakim autor roztacza 

przed nami swój świat; wciągają nas następujące po sobie wydarzenia, poja

wia się poczucie więzi z człowiekiem, który to napisał. Nasz świat wzbogacił 

się o jego świat, o jego sprawy, Czujemy potrzebę podzielenia się swoim od

kryciem z innymi, może nawet próbujemy odczytać im na głos najbardziej 

frapujące fragmenty. Tak właśnie z literackiej fascynacji powstaje zalążek do

mowego „teatru". Marian Buchowski w którymś z odcinków swego „Cienia ca

tej jaskrawości" (w miesięczniku „Opole") przyznał się kiedyś, że zdarzyło 

mu się w młodości dobierać przyjaciół według ich stosunku do twórczości 

Stachury. Był to rodzaj testu bez uprzedzenia. 

A teraz wyobraźmy sobie, że takiej literackiej fascynacji ulega aktor. Czyta 

książkę po raz drugi, przygląda się zdaniom, zastanawia się nad akcentami 

logiki i wzruszenia - bierze książkę, idzie z nią do radiowego studia albo do 

jakiegoś klubu i czyta ją ludziom. Jeśli ta proza zawiera na przykład pory

wające monologi, prowokujące „dialog" z publicznością, to przecież można ją 

wzmocnić gestem, rekwizytem i tak staje się.„ monodramem. 

Co uczynić, by jak najwięcej widzów zarazić swoją fascynacją, by zechcie

li pójść drogą wartości, które „sam wobec wszystkich" ożywia aktor swoim 

głosem i gestem? Bywa, że wartości te trzeba dopiero odsłonić, że są skry

te głębiej, pod powierzchnią literackiej konwencji; choćby takiej, jak w „Śmier

ci pięknych saren" Oty Pavla. 

Wiele powiastek Pavla, gdyby je opowiedzieć bez istotnych kontekstów, sto-

„ 

łoby się zaledwie sympatycznymi wspominkami o chłopięcych przygodach 

wędkarskich z równie sympatyczną i barwną postacią Tatusia. Proza Pavla jest 

jednak znacznie bardziej dramatyczna. Żeby nas o tym przekonać, aktor mu

si powołać do życia więcej teatralnej magii, niż da się pomieścić w monodra

mie „przy stoliku" - tak staje się„. t e a t r jednego aktora. 

Wydany w Państwowym Instytucie Wydawniczym zbiór prozy Pavla zamyka 

krótki tekst Epilogu. Po jego przeczytaniu, gdyby nie biograficzne informacje na 

skrzydełku obwoluty, właściwie należałoby zacząć lekturę od nowa. Dlatego w 

naszej adaptacji wyprowadziliśmy niektóre fragmenty Epilogu na początek 

spektaklu. Chcieliśmy od razu uświadomić, o co toczy się gra: bo przecież nie 

tylko o zapis tęsknoty za starym, dobrym światem dzieciństwa. Narrator nie 

jest jowialnym panem, który pykając fajeczkę wspomina dawne wędkarskie 

przewagi. Jest trzydzie:;toparoletnim dziennikarzem, którego światowe życie 

brutalnie przerwał tragiczny rozpad osobowoości. Chce pozbierać okruchy 

własnego „ja", jakie zostały po nagłej detonacji świata. Z chwilą, kiedy tak 

spojrzymy na postać bohatera tej prozy, łatwiej zrozumiemy, skąd tyle w tych 

pozornych sielankach poszukiwania prawdziwej mocy i odwagi, Nawet w naj

tragiczniejszych chwilach wojny, wobec perspektyw nieuchronnej niemal śmier

ci najbliższych, widzi Pavel przede wszystkim decydujące o godności ludzkiej 

m ę ż n e spojrzenie na świat, na przeciwności losu. 

Śmierć piękn.ych saren nie jest powodem egzaltowanego współczucia - po

kazuje s i ł ę i w i e r n o ś ć psa, p r z e b i e g ł o ś ć wobec wrogów - sta

rego przewoźnika Proszka. „Powołania" do obozu koncentracyjnego wyzwa

lają nadludzkie niemal czyny ojca. Miłość do niego wyłamuje się z sielskie

go świata dzieciństwa, każe synowi zmierzyć się z potężnym żywiołem rzeki. 

Wszystko niemal (jak choćby te wspaniałe złote węgorze), co składa się 

tu na świat wspomnień, pozostając prawie dotykalnie realne, przekracza jed

nocześnie swój własny, konkretny wymiar, staje się wartością, symbolem, two

rzy wokół siebie całą mitologię. I nie ma w tym nic sztucznego, bo przecież 

jest to gra serio, gra o życie, o hart życia, o scalenie rozsypanego świata. 

Dla literatury była to na pewno gra zwycięska; dla pisarza, jak wiemy z jego 

biografii, nie była dostatecznym argumentem„. by żyć. Zmarł zaraz po napisa

niu tak przecież, wbrew wszystkiemu, optymistycznego Epilogu. 
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JAN NOWARA 

Wciąż w drodze 

- Nic z nawiedzenia. Moim zdaniem aktor jest, to znaczy powinien być, 
dobrym rzemieślnikiem, fachowcem. Bardzo cenię fachowców, bez względu 
na to, czy naprawiają żelazka, czy występują na scenie. Fachowość jest dla 
mnie rzeczą nadrzędną. Kiedy istnieje bogaty warsztat aktorski oraz umiejęt
no!ć posługiwania się wszystkimi jego środkami, wtedy można budować 
wszystko, co tylko się da, co tylko przyjdzie komu do głowy. Nigdy nie śni
łem, nie marzyłem, ani też nie urodziłem się naznaczony koniecznością bycia 
aktorem. Stąd by-: może myślę o tym zawodzie w kategoriach chłodnego ra
cjonalizmu. 

Jacek Dzisiewicz jest opolaninem. W Opolu się urodził i wychował. W I LO 
„robił" z kolegami z X klasy kabaret, który urozmaicał swoimi występami 

szkolne akademie. Jacek recytował zresztą wiersze na akademiach szkolnych 
już od podstawówki. Ale choć robił Io dobrze, choć był - jak się rzekło -
szkolnym artystą kabaretowym, wreszcie - choć na rok przed maturą został 
laureatem wojewódzkiego konkursu recytatorskiego, Io jednak bez wahań 
swoje świadectwo dojrzałości oraz inne szkolne „papiery" złożył na Wydział 
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Na egzaminy do Wrocławia jednak nie 
pojechał, bowiem jego licealna polonistka, pani profesor Cięcie!, uświadomiła 
mu inną możliwość - studia aktorskie. Dość niespodziewanie, bez specjal
nego zdenerwowania, bo ze świadomością, że za tydzień będzie się starał 

o przyjęcie na wrocławskie prawo - znalazł się wię_c na egzaminach wstęp
nych do PWSTF 1i TV w Łodzi. Zaprezentował tam Leśmiana, fragment „Pana 
Wołodyjowskiego" i prozę publicystyczną Rudnickiego - z powodzeniem. 
Został przyjęty. Pierwszy rok studiów był jednak krytyczny. Znalazł się sam, 
daleko od domu, rzucony na głębokie wody. Brakowało mu pewności sie
bie, był aktorsko „zamknięty". Witoldowi Zatorskiemu, z którym miał zajęcia 
z wiersza, zawdzięcza to, że przetrwał najgorsze. Końcowe egzaminy zdał 





z wyroznieniem. Zagrał dwie główne role w przedstawieniach dyplomowych 
- Everysla w „Wachlarzu" Goldoniego i Jupitera w „Muchach" Sartre'a. W 
jednej z prac dyplomowych zobaczył go Kazimierz Braun. Skutek - trafił na 
rok na scenę lubelską. Do teatru wszedł jak mówi, rolą-marzeniem. Zagrał 
Chłopca z Deszczu w „Dwóch teatrach" Szaniawskiego. W „Labiryncie" -
wiekowej, osypującej się piwnicy starego miasta - blisko sto razy wystąpił 
wraz z Andrzejem Kowalskim w programie „obyczajowo-środowiskowego" 
kabaretu „Klika" który w całości (teksty, muzyka, wykonanie) był autorskim 
przedsięwzięciem spółki Dzisiewicz-Petrykat-Kowalski. O „Klice" pochlebnie 
pisała wówczas lubelska „Kamena". Po Teatrze im. J. Osterwy przyszedł Teatr 
Polski we Wrocławiu, a w nim m.in. role: Stacha w „Krakowiakach i Góra
lach" Bogusławskiego, Benjamina w „Wyszedł z domu" Różewicza, Ismaela 
w „Księżniczce Turandol" Gozzi'ego oraz Panokratesa w „Gargantui i Pantagru
elu" Rabelais' ego - la ostatnia stanowiła fascynującą przygodę artystyczną w 
awangardowym, rozbuchanym inscenizacyjnie przedstawieniu, które wyreżyse
rował Jugosłowianin Jerkowic. Wrocław zapisał się w biografii teatralnej Dzi
siewicza jako okres cennych doświadczeń scenicznych u boku znakomitych 
aktorów (m.in. Witolda Pyrkosza, Zdzisława Kozienia, Józefa Skwarka). 

Kolejna artystyczna przeprowadzka odbyła się na trasie Wrocław-Poznań. 
W Teatrze Polskim Vf Poznaniu, pod dyrekcją Romana Kordzińskiego, praco
wał Dzisiewicz również dwa sezony. Rozpoczął od roli Szarma W „Operet
ce" Gombrowicza. Później zagrał m.in. Lucencia w „Poskromieniu złośnicy" 

Szekspira oraz „młodego sokoła" Piotrowicza w sztuce Załugina pt. „Słony 
parów" traktującej o rewolucji 1905 roku (choć nie była to zbyt udana insce
nizacja, to jednak tę rolę uznaje aktor za najlepszą w poznańskim okresie). 
Ze sztuką „Hotel z widokiem na potwora" wyjechał Dzisiewicz na festiwal 
teatralny do Jugosławii. W Poznaniu, we współpracy z ówczesnym kierow
nikiem literackim Teatru Polskiego, obecnie reżyserem, Andrzejem Jakimcem, 
przygotował kilka kameralnych spektakli, przede wszystkim poetyckich, rów
nież z poezją śpiewaną. Ta forma twórczości aktorskiej jest zdaniem Dzisie
wicza doskonałą szkołą warsztatu scenicznego, w której kształcą się umie
jętności bardzo przydatne · również w pracy na dużej scenie - przede wszy
stkim sztuka nawiązywania intensywnego kontaktu z publicznością teatralną, 

umiejętność budowania atmosfery, tworzenia nastroju, sprzyjającego skupio
nemu odbiorowi spektaklu teatralnego. 

Po dwóch sezonach pracy w stolicy Wielkopolski w biografii artystycznej 
Dzisiewicza znajdują się dwa krótkie epizody: trzymiesięczny pobyt w Teatrze 
im. J. Kochanowskiego w Opolu, jeszcze za dyrekcji Bogdana Hussakowskie
go (bytność mniej profesjonalna, bardziej domowo-rodzinna - narodziny sy
na Bartka) oraz półroczny w trzecim z kolei Teatrze Polskim, tym razem w 

I 
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Szczecinie. Już, już się wydawało, że właśnie Szczecin okaże się miastem, 
w którym zamieszka dopiero co pomnożona rodzina Dzisiewiczów, kiedy to 
na próbach „Don Juana" Moliera spotkali się reżyser Bohdan Cybulski ! wy
konawca roli Don Alonso Jacek Dzisiewicz, a efektem tego spotkania oka
zała się podróż - nie z Opola do Szczecina, lecz w przeciwnym kierunku. 
Cybulsk,i objął dyrekcję opolskiej sceny dramatycznej, a Dzisiewicz w cią

gu trzech sezonów objawił się opolskiej publiczności m.in. jako Mackie Maj
cher w „Operze za trzy grosze" Brechta, Grothe w „Po Hamlecie" Żurka, 
Kain w „Teraz na ciebie zagłada" Andrzejewskiego, Mikołaj w „Erotyku" 
Briusowa, Król w „Podróżach Guliwera" Swifle'a, i Książę Orsino w „Wieczo
rze trzech króli" Szekspira. 

Jesienią 1982 roku Bohdan Cybulski objął kierownictwo artystyczne Teatru 
Nowego w Warszawie, a wśród aktorów, których zaprosił do współpracy, zna
lazł się również Jacek Dzisiewicz. Bruderszaft w „Mrokach" Schaeffera, Don 
Carlos w „Don Juanie" Moliera, Wołodźka w „Uśmiechu wilka" według Buł
chakowa, Obcy w „Akcie przerywanym" Różewicza - Io role warszawskie, 
które wymienia Dzisiewicz, dodając, że choć nie były one błahymi zadania
mi aktorskimi, to wszakże brakło wśród nich lej najważniejszej - głównej, 

popisowej kreacji scenicznej, bez której trudno jest aktorowi tak naprawdę 
zaistnieć w teatrze. 

Taką właśnie poważną, tytułową rolę Caliguli w dramacie Karola Huberta 
Rostworowskiego zaproponował w roku 1984 Dzisiewiczowi dyrektor opol
skiej sceny dramatycznej Wojciech Zeidler i w ten sposób po raz wtóry aktor
-opolanin znalazł się na opolskich deskach teatralnych. Swoją obecność w 
Opolu w sezonie artystycznym 1984/85 zaznaczył Jacek Dzisiewicz najpierw 
rolą Andrzeja Kosseckiego w „Popiele i diamencie" Andrzejewskiego, po czym 
rozpoczęła się praca nad „Cajusem Cezarem Caligulą", a jednocześnie - w 
kameralnym wnętrzu Sali Prób opolskiego teatru - powstała „Śmierć pięk
nych saren" - monodram według prozy Oty Pavla. 

- W moim życiu aktorskim, w końcu bardzo jeszcze krótkim, zdążyłem 
już poznać wiele scen, wiele teatrów, wielu ludzi zajmujących się twórczoś
cią sceniczną. Siało się lak przede wszystkim dlatego, że w mojej naturze le
ży umiejętność bardzo szybkiego chłonięcia, czerpania z innych ludzi, z. kon
taktu z czyimś myśleniem o teatrze, o sztuce. 

Ta moja cecha sprawia jednak również, że kontakt z jednym sposobem 
myślenia, odczuwania i rozumienia teatru, z jedną metodą pracy scenicznej, 
dość szybko staje się dla mnie nieatrakcyjny, nużący. 

Wydaje mi się, że jeszcze nie znalazłem swojego miejsca w aktorstwie. 
Znalduję się ciągle w stadium poszukiwań. Wciąż mnie coś gna, wciąż je
stem bardzo niespokojny o moje miejsce w tym zawodzie. I nie mam wcale 
pewności, że poczuję się dobrze, jeśli uda mi się to miejsce odnaleźć. 



/3pi/o 
Dostałem pomieszania 2mysłów na zimowej olimpiadzie w innsbrucku. 

Mózg mi się zaćmił, jak gdyby spłynęła mgła z Alp. Zobaczyłem pew
nego pana jako diabła w całej okazałości, miał rogi, kopyta, sierść 
i wiekowe spruchniałe zęby. Potem poszedłem w góry nad Innsbruckiem, 
żeby podpalić zabudowania wiejskie . Byłem przekonany, że taka wiel
ka jasność rozproszy mgłę. Wyprowadziłem już krowy i ogiery ze staj
ni, żeby nie spłonęły, kiedy dopadła mnie austriacka policja. Założyli 
mi kajdanki i poprowadzili w dolinę. Wymyślałem im, zdarłem z nóg bu
ty i szedłem po śniegu boso jako Chrystus, którego prowadzą na krzyż. 
Wysłano mnie przez Dworzyszcze do praskich lekarzy. 
Ten pierwszy okres nie był dla mnie osobiście straszny, był straszny 

dla moich bliskich, którzy mnie obserowowali. Właściwie to czułem się 
błogo i wykonywałem wszystko z pasją i przekonaniem. Czasem to na
wet było przyjemnie, pięknie jest być błogosławiącym Chrystusem. 

Najgorzej, gdy za pomocą proszków doprowadzą człowieka do sta
nu, w którym zdaje sobie sprawę, że jest wariatem. Oczy zasnuwa smu
tek, człowiek już wie, że nie jest Chrystusem, ale biedakiem, któremu 
brak zdrowych zmysłów, czyniących z człowieka człowieka. Siedzieć 
trzeba za wzmocnionymi kratami, choć nikogo się nie zabiło i nikogo nie 
skrzywdziło. Jest się skazanym bez sądu. Ludzie na zewnątrz sobie ży
ją i zaczyna się im zazdrościć. 

Tylko cudem można z tego wyjść. Pięć lat czekałem na fen cud. Sie
dzisz samotnie na krześle przez całe tygodnie, miesiące, lafa. Nie mogę 
twierdzić, że cierpiałem jak zwierzę, bo nikt nie wie, jak zwierzę cierpi, 
choć tak często o tym opowiada się i pisze. Wiem tylko, że cierpiałem 
potwornie, tego nie da się wypowiedzieć. A zresztą nikt by w to nawet 
nie uwierzył, ludzie nie chcą słyszeć o tej chorobie, bo się jej strasznie 
boją, 

Kiedy czułem się lepiej, myślałem o tym, co było w życiu najpiękniej
sze. Nie myślałem o miłości ani o tym, że się włóczyłem po świecie. 
Nie myślałem o nocnych lotach przez oceany ani o tym, jak grałem w 
praskiej Sparcie w kanadyjskiego hokeja. Chodziłem znowu na ryby -
nad potoki, rzeki, stawy i przegrody I uzmysłowiłem sobie, że najpięk
niejsze, co na świecie przeżyłem, to było właśnie to. 

Czemu owe chwile były najpiękniejsze? 
Nie potrafię tego jasno wytłumaczyć, ale postarałem się znaleźć od

powiedź pisząc moje wspomnienia. Wiem, że nie zawsze przychodziło 

mi na myśl, gdzie jaką rybę złowiłem i ile miała od pyska do ogona, 
ale przypomniało mi się wszystko, co się z rybami wiązało. Przede wszy
stkim, jak szedłem czy jechałem na ryby. Na Żeliwce jeździłem nad po
tok z pstrągami rozklekotanym rowerem, kiedy ludzie jeszcze spali. 
Wszystko było jak w olbrzymim teatrze przyrody. Trawa i pola lśniły od 

· rosy, śpiewały ptaki, a pod lasem pasły się sarenki, które już mnie zna
ły. Kiedy dojeżdżałem do tego pięknego potoku, byłem pełen pokory, 
nabierałem wody w dłonie i miałem ochotę się przeżegnać, ale nigdy 
tego nie zrobiłem. Przypomniała mi się stercząca nad Janowem tama, 
gdzie ze swoją mamą Herminią łapałem pstrągi wielkie jak karpie, a wo
do była zielona jak trawa na łąkach niebieskich, o których marzyłem. 
Najczęściej przychodziło mi na myśl Krzywoklackie. Młyn Nezabudicki 
z nie gasnącym nigdy światełkiem, które jaśniało kłusownikom i żan
darmom. Tajemnicze węgorze z gadzimi oczkami, ciągnące tędy jak 
opętane w swojej wędrówce z mórz i oceanów. Ciekawe, że wiele rze
czy z mego życia się ulotniło, ale ryby w nim pozostały. Były związa
ne z przyrodą, wśród której nie telepie się ludną ulicą śmiesznie podry
gujący tramwaj cywilizacji. Dzisiaj już wiem, że wiele ludzi chodzi nie 
tyle na ryby, co żeby móc jak w dawnych czasach pozbyć się samot
ności, posłuchać krzyku ptaków i zwierząt i szelestu spadających liści 
jesiennych. Kiedy tam tak powoli umierałem, widziałem przede wszy
stkim rzekę, która w moim życiu znaczyła najwięcej i którą kochałem. 
Kochałem ją do tego stopnia, że zawsze przed łowieniem nabierałem 
jej wody w muszlę dłoni i całowałem ją, jak się całuje kobietę. Potem 
resztę wody rozbryzgiwałem po twarzy i dopiero wtedy składałem węd
kę. Przede mną płynęła rzeka. Niebo człowiek widzi, las może przepa
trzeć, ale prawdziwej rzeki nigdy nie przejrzy. Do prawdziwej rzeki za
gląda się jedynie wędką. 

Kiedy tak czasem siedziałem przy zakratowanym okAie i łowiłem we 
wspomnieniach ryby, było to piękne aż do bólu. Musiałem wówczas od
wracać się od tego piękna i myśleć, że na świecie są również. brudy, 
paskudztwa i mętne wody - po to, żebym nie tęsknił za wolnością. 

Wreszcie doszedłem do tego właściwego słowa: wolność. Rybołów
stwo to przede wszystkim wolność. Iść całe kilometry za pstrągami, pić 
wodę ze źródeł, być samotnym i wolnym przynajmniej godzinę, dzień 
albo nawet tygodnie i miesiące. Wolnyrri od telewizji, gazet, radia i cy
wilizacji. 

Dziesiątki razy chciałem odebrać sobie życie, gdy już nie mogłem dłu
żej wytrzymać, ale nigdy tego nie zrobiłem. Pewnie w podświadomości 
pragnąłem jeszcze jeden raz pocałować usta rzeki i łowić srebrne-ryby. 
To właśnie jako rybak nauczyłem się cierpliwości, a wspomnienia poma
gały mi żyć. 

Ota Pavel, „Smierć pięknych saren", PIW 1976. 
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