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NIEPOKORNI 

Śmierć zagląda im w oczy. A oni szarzuJą. "Nie boję 
się tutaj użyć słowa bohaterstwo" - napisał o nich sam 
Grochowiak. To co, że szarzuJą okrakiem na krzesłach, 

że ich bitewne "wycieczki" kończą się pokornym ustawieniem 
w szeregu. Przecież jednak ż y j ą, nie dadzą się położyć 
do łóżeczka, nie chcą posłusznie czekać ... 

Ich broń to ironia, humor, kpina, szyderstwo, a przede 
wszystkim godność. I wzajemne "podjudzanie się" do tej 
godności, do . życia po prostu. Zaczepki, utarczki nie 
tylko z "funkcjonariuszami" świata zewnętrznego, 
bezdusznego ale i między sobą - właśnie po to, by pokornie 
nie zasnąć, by jeszcze po chłopacku - narozrabiać. 

Stanisław Grochowiak - jeden z najwybitniejszych na
szych poetów tego wieku - sam starości nie dożył. Może 

dlatego, przeczuwając, a potem i wiedząc, szedł za tema
tem smierci jak zahipnotyzowany. Ale nie bezbronny,bo 
w groteskowej masce, za tarczą ironii i czarnego humoru. 

Tak właśnie napisał swój znakomity poemat "Zuzanna 
i starcy", który mógłby być rozkoszną zakazaną lekturą 

dla bohaterów naszego dramatu - dla "chłopców". 
Sam dramat nie jest oczywiście utworem tak radykalnym 

i estetycznie prowokacyjnym, jak poemat o grzesznej mi
łości s t arców. 

Wręcz przeciwnie. Jak na młodego Grochowiaka, którego 
"bunt się ustatecznił" dopiero nieco później, są "Chłop
cy" utworem niemal klasycznym i harmonijnym w łagodnym 
wyważaniu konwencji. Ale przede wszystkim klasycznym 
jest sam zamysł dramatu: sytuacja łagodnego, ale dojmu
jącego zniewolenia i zamknięcia grupy ludzi, którzy ra
zem są jakimś modelem "zdziecinniałego", anachronicznie 
pojmowanego społeczeństwa: klarykał Jo-jo, anarchista, 
wojak i radykał Pożarski, wyzyskiwacz i krwiopijca Kal
mita, arystokratka de Profundis, przedstawiciel ludu 
- Smarkul. Jest też oczywiście "policja" w postaci sios
try Marii, dysponująca zakonspirowanym aparatem donosi
cielskim /babcia Poloponez/. Jej władza nie jest jednak 
absolutna, ponieważ mamy do czynienia z "państwem" mimo 
wszystko "opiekuńczym". 
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którego głową jest wyrozumiała i tolerancyjna siostra 
przełożona. 

Gdyby poprzestać na takim "rozszyfrowaniu" struktury 
dramatu Grochowiaka, można by - chyba jednak fałszywie

uznać "Chłopców" za tekst prekursorski wobec takich sz
tuk Mrożka, j ·ak "Tango" czy "Szczęśliwe wydarzenie". 
Zeby się przekonać, jak mimo wszystko daleki jest Gro
chowiak od Mrożka, trzeba nie tyle interpretować, co 
raczej c h ł o n ą ć świat przedstawiony "Chłopców". 
Ma on jeqnak przede wszystkim wymiar psychologiczny 
uzupełniony jedynie groteską i absurdem. 

A więc "państwo" i "społeczeństwo" "Chłopców" składa 
się z żywych, z krwi i kości postaci, z większych i mniej
szych "dramatów" poszczególnych bohatet'Ów. Spośród nich 
"melodramat" Kalmity i Narcyzy jest oczyw1sc1e naJwz
niej szy, a jego przełamanie stanowi zwycięstwo godności. 

Heroiczna i jakże młodzieńcza ucieczka Kalmity z "łóżecz
ka jak z trumny" ratuje starszych panów przed rzeczywis
tością i pełną utratą wolności - tego poczucia, . jakie 
się ma /lub nie ma/ głęboko zakorzenione w sobie. Kole
dzy Kalmity nie poddali się presjom "policyjnym", ale 
niepostrzeżenie ulegli destrukcji mniej zauważalnej 

destrukcji własnego "ja". A ono ujawnia się przede wszy
stkim w języku. Chłopcy, osłabieni brakiem Kalmity, przy
swoili sobie szybko nowomowę, propagandowy język ścien

nej gazetki nowe narzędzie w rękach siostry Marii. 
Powrót Kalmity jeszcze raz podjudza ich do życia. Czy 
były pokój Kalmity pozostanie już na zawsze świetlicą? 
Czy Kalmita stoczy jeszcze jeden honorowy pojedynek? 
- tym razem ze świetlaną pokusą telewizora. 

Jan Feusette 
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BRONISŁAW KASSOWSKI 

Bronisław I<assowski urodził się 16 XI 1909 roku w Miłosławiu (pow. 
Września). W latach 1928-1932 studiował w poznańskiej szkole teatral-

nej pod okiem znakomitej aktorki Stanisławy Wysockiej. 
Na scenę opolską, gdzie znalazł się w 1965 roku, droga wiodła go 
przez teatry - w Poznaniu, Warszawie, Łucku, Katowicach, Bydgoszczy, 
Krakowie, Bielsku-Białej, Gdańsku, Szczecinie, Rzeszowie, Białym
stoku i Gorzowie Wielkopolskim. Obok wspaniałej 11;alerii ról .( ponad 
Żso!) ma w swoim dorobku również prace reiyserskie~ 

"Wiersz trzeba „ znale:J:.ć" w środku, w uczuciach, w wy
obraźni. Dopiero wtedy nadaje się do wypowiedzenia. Bo -
mój drogi cokolwiek by się gra~o; · najistotniejsza w te
atrze jest prawda. Jeśli publiczność wierzy w to, co się 
dzieje na scenie znaczy to, że jest dobrze. Oczywiście 
między prawdą życiow.ą. a sceniczną, jest wielka rÓŹnica. Chodzi 
o to, żeby wszystko, co się pokazuje przez rampę, mialo - że 
tak .powiem - całkowite pokrycie" 

STANISŁAW MARECKI 

Stanisław Marecki urodził się 24 II 1910 roku w Krakowie. Ukoń
czył Miejską Szkołę Dramatyczną w Krakowie w 1929 roku. Występował 
najpierw w krakowskiej "Bagateli", a potem rewiowym Teatrze Trzynas
tu Rzędów w Cafe Klubie w Warszawie, następnie zwifłZB.ł się z Teatrem 
Ziemi Krakowskiej. Do Opola przyjechał tuż po wojnie i był jednym 
z pionierów teatru Stanisława Staśki, organizatorem życia teatralne
go na wyzwolonym ·sląsku Opolskim~ Z krótką przerwą na Nową Hutę i 
Lublin jest w Opolu do dziś. 

"Zmiana, której uleg~o aktorstwo od czasów kiedy za-
czynaiłem, aż po dziś dzień - · jest bardzo wyraźna i na dobre. 
Gra jest oszczędniejsza, bardziej skrótowa, ale wymowna. 
Daje więc do myślenia widzowi. Nie stawia się w niej kropki 
nad " i" . T:łumacz sobie sztukę tak, jak pozwala_ ci twoja 
wrażliwość i wyobraźnia - mówi dziś do widza aktor. My~l~, że 
wypowi ada bardzo mądrą kwest:i,,e" ,. 



WALDEMAR ŁABĘDZKI 

Waldemar Łabędzki urodził się 10 X 1925 roku w Krakowie Zawodu 
aktorskiego uczył się w "Studiu"· przy Starym Teatrze, . praktykując 
także ~d 1946 r. w Teatrze ''Wesoła Gromadka." /obecnie" Bagatela"/. 
Następnie pracował w Częstochowie, Kielcach, Rzeszowie Katowicach 
powtórn:i,e w Krakowie. W 1959 roku znalazł się na osiem iat w Państwo~ 
"fY'ID Teatrze Ziemi Opolskiej. Potem kolejne lata- pracy w Częstochowie 
1 powrót do Opola przed pięciu laty. 

"Znowu jestem w Opolu, by JUZ tu pozostać. Co do samej 
pracy ak_torskiej to można długo i ·krótko. Najbardziej 
interesują. mnie epizody. Uważam, że duża rola ma się tak 
do epizodu, jak w sporcie maraton do sprintu: inna techni
ka, inne rozłożenie sił. Co nie znaczy, że nie lubiłem dużych 
r61. Rejenta w "Zemście" grałem na przykład trzykrotnie: 
w Rzeszowie, Opolu i Częstochowie." 
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ZOFIA BIELEWICZ 

~ofia Bielewicz ~odziła się 19 V 1928 roku w Warszawie. z edu
kacją artystyczn:a miała . do czynienia już od najmłodszych lat. Ojciec 
był d.yrygentem 1 kornec1s4, matka pedagogiem w warszawskim konser
watorium ~zycznym. Z .ich ręki otrzymała podstawowe wykształcenie 
muzyczne 1. wo~~ne, pob.1e.rała również lekcje tańca. z zawodową sceną 
zetknęła ~~ę . J~ po. WOJ nie w Krakowie, w teatrze "Groteska" Józefa 
Jaremy. Pozn~eJ skonc.zyła szkołę muzyczną w Zabrzu. W 1950 roku za
angażowała się do Panstwowego Teatru Ziemi Opolskiej gdzie wkrótce 
zdobyła dyplom aktorski. ' 

"Sztuce potrzebny jest duch, zapal. Teatr jest dzie
łem zbiorowym i wymaga wysiłku oraz dyscypliny - gardero
biane~, re~izytora, inspicjenta, maszynistów, wreszcie 
aktorow. Oni wszyscy muszą chcieć! A co do warunków -
bywają na widowniach scen widzowie, odbierajacy sztuk~ 

prościej, bardziej szczerze. Coś, czego brakuje na zew
nątrz, aktor powinien wydobyć z siebie. Dlaczego w in
ne~ sal~ nie . mam przekazać tej samej myśli, stworzyć 
te1 same] postaci." 



MIROSŁAW SMOLAREK 

r 

Mirosław Smolarek urodził się 14 I 1934 roku w Kobryniu na Biało
rusi. W 1958 roku ukończył Państwowe Studium Teatralne Ireny i Tadeu
sza Byrskich w Kielcach. 
Był aktorem Teatru im. S.Żeromskiego w Kielcach, Białostockie~o 
Teatru Dramatycznego w Koszalinie, Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim ( w latach 1962 - 1963 kierował tym teatrem), Teatru 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie. W roku 1975 zwit1zał się, już na 
stałe, z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 

"Zawód aktora był' i jest dla mnie interesują.cy w chwi
lach, kiedy tworząc posta~. sceniczna,, słowami stworzonymi 
przez autora, mogę powiedzie/: to, co tkwi we' mnie gfębiej, 
jest dla mnie wazne. Niewie.le jest takich chwil. Niełatwo 

spotkać rolę, czasem na poz/Jr wydaje się ona odległa albo 
niewa~na. Nie można jednak oddab się grze przypadków. 
Aktorstwo wymaga Świadomego, intensywnego wysił'ku, zresztą. 
w ogóle jest jedną. z tych profesji, które wybiera sie naj
bardziej świadomie. Którą. powinno się wybrać bardzo ~ia
domie, jeśli chce się w niej coś osio/.Jnać. Kometa rozbłyska 
bowiem bardzo rzadko". 

BARBARA BARCZ-BERDAK 

Barbara Barcz-.Berdak urodziła się 11 XI 1939 roku we Lwowie. Jest 
absolwentkq wyd~i~łu dr~tycznego i lalkowego Państwowej Wyższej 
Szkoły ~eatralneJ ~· Ludwika Solskiego w Krakowie. 
P~ _studiach zaangazowała się do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Lub
l~m~ /1964/: . W 1~~6. r~ku ws4piła do zespołu Państwowego Teatru 
Ziemi OpolskieJ, poznieJ Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu 
W la~ch 1982-1988 była aktorktł Teatru Lalki i Aktora im. Alojzeg~ 
Smolki w Opolu. 

"Teatr jest dla mnie wciąŹ przygodą., ale też wciąż do
starcza mi wiedzy o życiu, o sobie. Analizuj~c role prze
Świe~lam włas~e :"nętrze, pracuję nad sobą, zmieni:m się. 
To Jakby drugie zycie. Nie potrafiłabym się bez niego obyć. 
Tak samo, jak trudno jest mi pogodzić się z tym, że spek
takl . rzadko już dziś bywa Świętem, szczególną. chwila, spo
tkania, otwarcia, oddania się aktora i widza. Gdzieś to zos
tal:o, przepadło. Teatr zszarzal tak jak życie". 
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