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plaży i zajadała oliwki. Chociaż wcale oliwek nie lubię." Spełniło się coś? O tak! Spełnił 
się czar. Zaśmiało się do Shirley pogodne, ocalone człowieczeństwo, dojrzałe do 

odwagi i jasności. 
Willy Russell każe nam jednak pamiętać o czarownych archetypach, z jakimi 

oswoiły przecie i nas fantastyczne opowieści angielskiego autora, Lewis Carrolla. W tej 
tylko intencji, Shirley, opowiada nam o zaskoczonej jej decyzją, przyjaciółce, Gillian: 
"Szczęka jej opadła tak, że zatrzymała się na butach." Wszystkosięzgadza! Oczywiście, 
że pamiętamy! Litera w literę, to samo się stało ze szczęką Alicji "po drugiej stronie 
lustra", gdy po uszczknięciu czegoś (grzyba?) zaczęła się gwałtownie kurczyć . 

Zachowując w pamięci fantastyczne odniesienia, z ulgą słuchamy pogodniejszych 
Yiyznań, Shirley. Powie do nas: "mam dopiero czterdzieści dwa lata". Uczuła wreszcie 
pewność siebie. Tyle życia jeszcze przed nią! Sięgnie po szczęśc ie, spokój serca , żyć 
będzie bez dawnych goryczy. Do domu nigdy już nie wróci z własnej wo li i także, 
myślimy sobie, wrócić by pewnie nigdy nie mogła , nawet gdyby chciała, gdyż są takie 
miejsca, z których już nie ma powrotu. 

Przyjaciółka wywozi, Shirley, do Grecji. Nie jest to bynajmniej jakiś świa t 
szczęśliwości dla tych , co nigdy nie zaznali ani dobroci, ani miłości , a ni nawet 
zrozumienia„. W litera turze utopijnej ta kie kraje zawsze l eżały za morzami, na j a kichś 
wyspach . Cóż to więc jest? Na czym to polega? Jak tam dojechać? 

SHIRLEY: ''Ta k to ciągniemy i ciągniemy, aż umrzemy. 1 większość z nas umiera ... na długo 
przedtem, niż śmierć nas dopadnie. A, co nas zabija? To ten koszmarny c iężar 
niewykorzystanego życ i a, który dżwigamy." 

MY: - Jest to wyznanie dotyczące prawdy losu i zarazem sugestia skierowana do myślącego 
reżysera, do wrażliwej aktorki . Wiele też może oznaczać dla scenografa. W istocie 
bowiem ca\)' akt li jest to pobyt w krainie, już jakby poza życiem. Jak gdyby to by ł sen, 
z którego niespieszno nam się przebudzić . 

Do G recji, do tego kraju t ęsknot i marzeń udręczonej , Shirley, przyjedzie kiedyś. 
Joe. jej nieczuty mąż. Co ona mu wtedy powie? Jak go przywita? Powiedz Shirley' 

SHlRLE Y: "Przejdzie obok mnie, bo już mnie nie pozna . Wtedy do niego zawołam: Cześć! To 
ja byłam twoją żoną!! " 

MY: -Okrzyk ten mówi tyleż o przeobrażeniach duchowości bohaterki ilerównieżo konwencji 
teat ru , któ ry podobne procesy przedstawia. Mo nodra m, na który patrzymy, to potok 
przejmujących słów, niekła mana prawda życia, niewo li i buntu kobiecej duszy. To 
podróż do kresu marzeń , tęsknot , prostego ludzk,iego szczęścia . To ucieczka od klęs k. 

niespełnień, ran, poniżeń to lerowanych przez kulturę, której forma i duch , kszta łt , jak 
gdyby wcale niezauważone, funkcjonują gdzieś daleko i obok życia. Jest to wreszcie 
tea tr najtrudniejszy, jaki tylko pomyś leć można . Tea tr jednego ak to ra, któremu dana 
jest zdolność obcowania z żywioła mi myś li i namiętności. 

Przed takim zadaniem srnnę la orygina lna aktorka Teatru Zagłębia, Małgorzata 
Stachowiak. Dala nam piękną kreację. której nie zapomnimy. Nieczi;sto zdarza się 
nam uczestniczyć w podobnym popisie bezspornego ta len tu . 
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WILLY RUSSELL 

Willy Russell, urodzony w 1947 roku, dramatopisarz brytyjski, 
autor sztuk telewizyjnych i musicali, zajmujący się również twórczością 
filmową, tym wyróżnia się pośród swego pokolenia, że nie używa sceny, 
jako miejsca protestu społecznego zabarwionego ideologią. 

Celuje w innej zgoła penetracji ludzkiej egzystencji. Interesuje go 
. przede wszystkim moralna kondycja człowieka, rola kultury w kształ
towaniu osobowości ludzkiej a także owe różnice i zależności, zachodzące 
pomiędzy formą życia a formą kultury. 

Znamy Willy'ego Russella od chwili, gdy na Małej Scenie Teatru 
Ateneum w Warszawie, dnia 5 maja 1984 roku, odbyła się prapremiera 
polska jego sztuki pt. "Edukacja Rity", w przekładzie Karola Jakubowicza, 
w reżyserii Andrzeja Rozhina, ze scenografią Marcina Stajewskiego. 

Tytułową rolę RITY, młodej jeszcze fryzjerki, która wybija się 
ponad przeciętność, kreowała najwybitniejsza dzisiaj u nas aktorka, 
Krystyna Janda. Jej partnerem, grającym rolę FRANKA, wykładowcy 
uniwersytetu dla wszystkich, alkoholika i niezrealizowanego poety, był 
równie świetny, Tadeusz Borowski. 

"Edukacja Rity", ta - jak o niej pisano - nowa wersja Pigmaliona, 
wystawiona została 300 razy. Był to już nie sukces ale tryumf Krystyny 
Jandy, która niebawem sięgnęła po nowy utwór Wilły'ego Russella pt. 
"Shirley Valentine", w przekładzie Małgorzaty Semil. 

Ten monodram, wyreżyserowany przez Macieja Wojtyszkę, 

również wpisany został w indeks sukcesów aktorki, jako jej wybitne 
osiągnięcie sceniczne. 

Tekst monodramu pt. "Shirley Valentine" opublikował "Dialog", 
11-12 1989 r. 

RED. 
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Dialog 

SHIRLEY: "Dlaczego teraz jestem taka?Powiedzdlaczego? Przez co, przez kogo? Ja nie chcę. 
Pamiętasz ściano? Pamiętasz, Shirley Valentine? Wyszła za chłopaka imieniem, Joe ... 
Zmieniła wprawdzie nazwisko na Bradshaw ale pozostała nadal, Shirley Valentine. 
Przez jakiś czas ... " 

MY: - Nie jest to przysłowiowe gadanie do ściany lecz wyraz skali duchowego osamotnienia, 
alarmujący znak sytuacji krytycznej, jaka może poprzedzić moment zdecydowanie 
przełomowego buntu. Taka sytuacja rodzi się z nienawiści do świ ata , w którym głos 
bólu i skargę serca słyszą jedynie ściany, zaś ludzie, nawet najbliższa rodzina, 
zachowują się jak głusi, ślepi, bezwzględni w swym egoizmie usankcjonowanym, nie 
wahajmy się tego powiedzieć, przez kulturę współczesną. 

SHIRLEY: "Nienawidzę tego świata. Nienawidzę tego życia , które polega na gadaniu do 
ściany. Ale gadam do ściany już tak .długo, że nie pamiętam, kiedy zaczęłam." 

MY: - Żona, matka kilkorga dorosłych dzieci, istota nosząca w sobie nieprzebrane .wsoby 
uczucia, wyobrażni , łaknienie szczęścia, odznaczająca się naturalnym ciepłem 

obejścia , znalazła się naraz w pustce. Przestała budzić uwagę najbliższych. Nikt nie 
dostrzegał jej kobiecości. Znienawidziła życie. Mąż, co prawda, nadal przyznawał, że 
ją kocha lecz przy tym nigdy nie powiedział niczego miłego. Shirley osamotniona 
zepchnięta została na sam kraj, gdzie więzi rodzinne nie są już więzami, gdzie traci swą 
wagę wszystko to, co ze zrozumiałym respektem nazywamy godnością. 

Gorycz i ból kobiety noszącej imię, Shirley, potęguje podejrzenie, że również obcy 
jest, czy też mógłby być, świat poza ścianą. Owa myśl każe nam podą7.ać tropem, 
wskazującym na jej literacką proweniencję, przywołuje opowieści o "Alicji w krainie 
czarów" Lewis Carrolla, te, dziejące się "po drugiej stronie lustra'', co jest, rzecz jasna, 
bardzo angielskie lecz czytelne także i dla nas. 

Tęsknoty, cierpienia du.szy, dojrzewanie, Shirley, do buntu, do ucieczki, nie obyło 
się bez wątpliwości , pytań, najwyrażniej potwierdzających wspomnianą refleksję his
torycznoliteracką , którą Willy Russell wprowadził do swego monodramu nie bez 
prqczyny i wyrażnych motywacji artystycznych. 

SHIRLEY:" ... jakbym sobie poszła od niego, to nie miałabym się gdzie podziać. Odkryłabym, 
że w świecie za ścia ną nie ma dla nrnie miejsca ... A teraz nadszedł ten wielki dzień. I 
jadę. Jadę do kraju za ścianą!" 

MY: - No więc, proszę! Shirley czyta nam cale zdania z książki , która stała w jej dziecinnym 
pokoju. Zapamiętała z niej dużo więcej. Zaraz się o tym przekonamy. Tymczasem 
odezwijmy się jej głosem, żegnając uciekającą z domu: "Będę sobie siedziała na greckiej 
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Małgorzata Stachowiak przedstawiła postać, Shirley Valentine, ciepło, z właś
ciwym sobie wdziękiem i ujmującą prawdą kobiecej duszy. Z m1dkim temperamentem 
i ekspresją stworzyła portret oryginalnej osobowości. Narzuciła nam przy tym 
porywające tempo opowieści scenicznej z doskonale wyważonymi szczegółami, z na
turalną zmiennością gestów, pasji, uczuć, nastrojów. 

Zachwyceni grą i wyrazem scenicznym, doskonale rozróżniamy to wszystko, co 
zawdzięczamy talentowi aktorki a co reżyserowi . Obojgu im dziękujemy z prawdziwym 
podziwem. 

SHIRLEY: "Ludzie mówią, że po czterdziestce człowiek stale ma wrażenie, że wszystko już 
było, nic go nie rajcuje." 

MY: - Owszem. Owszem. Każdy radzi sobie z tym jak może! 
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