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Pia Partum 

Bardzo proste wzruszenie ? 

Krytycy piszą o nim: wybitny polski dramaturg, któ

rego od lat szukali reżyserzy ... Po premierze Nocy Helvera , 

zrealizowanej w autorskiej reżyserii w Teatrze Kriket z Kró

lewskiej Huty w 1999 r„ jego nazwisko znalazło się w ran

kingu „Gazety Wyborczej" wśród „ piątki ludzi na XXI wiek". 

Ten „boom" na Ingmara Villqista, mogący się wydawać rze

czą zaskakującą, uświadomi! zapotrzebowanie, a może na

wet glód polskiego teatru , na współczesny dramat kameral

ny, z dobrze napisanymi rolami , niebanalną, aktualną proble

matyką. Nikomu nie przeszkadza, że bohaterowie noszą obco 

brzmiące imiona (skandynawskie, niemieckie?), że akcja roz

grywa się w jakiejś niezidentyfikowanej miejscowości Ellmit, 

w latach 20-tych, 30-tych, czy innych ... , bo i tak wiemy -

czujemy, że chodzi o problemy dotyczące i dotykające nas 

tu i teraz. 

Noc Helvera uznano za jedną z najlepszych sztuk 

minionego sezonu, a ilość realizacji teatralnych świadczy 

o tym, że sztuka wciąż interesuje inscenizatorów i publicz

ność . Bohaterowie dramatu przykuwają uwagę od samego 

początku . Na scenie jest ich dwoje - Karla i Helver, ale poza 

sceną jest ich wielu i, chociaż niewidzialni, ich uczestnictwo 

jest bardzo intensywne, bowiem podstawą konstrukcji dra

matu są dwie równolegle akcje. Ta zewnętrzna, pozornie nie

obecna, umiejscawia dramat w czasie i „historycznym" kon

tekście. Jest także motorem, siłą napędową akcji drugiej, to

czącej się na scenie, czyli w mieszkaniu Karli. O istnieniu tego, 

co zewnętrzne informują nas dżwięki - skandowanie zorga-



Zd1ęcia ze spektaklu fot. Zbigniew Sielawka 
Ona - Anna Tomaszewska, On - Bartek Kasprzykowski 

nizowanej manifestacji ulicznej, krzyki przerażonych ludzi wy

wlekanych z mieszkań, czerwona łuna pożaru odbijająca się 

w oknie, a przede wszystkim relacja Helvera, który był na 

zewnątrz. Akcja widoczna dla publiczności jest skontrasto

wana z tą pozasceniczną. Wnętrze mieszkania Karli jest spokoj

ne i ciche. Jest uporządkowane - tak jak toczące się w nim życie 

- od lat takie samo, precyzyjnie urządzone i zorganizowane. 

Opanowane. Ten pewnego rodzaju ład egzystencji dwojga bo

haterów, wynikający zarówno ze zgody na nią, jak i, być może, 

zwycięskiej próby okielznania jej, zmienia się dopiero w ostat

niej scenie dramatu. Zostaje doszczętnie zniszczony. 

Dramat kończy się, gdy obie akcje (zewnętrzna i we

wnętrzna) za moment się skrzyżują, a emocje osiągają swoją 

kulminację. Zanim jednak do tego dojdzie stopniowo, słowo 

po słowie, bohaterowie odsłaniają swoje wzajemne relacje. 

Ich dialog jest systemem powolnego zdzierania kolejnych 

zasłon tajemnicy. Pozwala nie tylko zrozumieć, wzbudza tak

że ciekawość. Dlaczego trzydziestoletniemu mężczyźnie Kar

la kupuje żołnierzyki? Co łączy bohaterów? To brat i siostra? 

Małżeństwo? Matka z synem? Na wszystkie odpowiedzi czy

telnik dramatu lub widz spektaklu muszą czekać. Autor bar

dzo umiejętnie buduje napięcie. 

Dramatom Villqista często przypisuje się cechy cha

rakterystyczne dla dramaturgii skandynawskiej. Sam autor 

w udzielanych wywiadach przyznaje, że literatura skandynaw

ska stanowi dla niego źródlo inspiracji i punkt odniesienia. Do 

spojrzenia na Noc Helvera przez pryzmat dramatów Ibsena 

czy Strindberga, oczywiście z zachowaniem wszelkich pro

porcji, uprawnia połączenie kameralności z realizmem i psy

chologizmem. Bohaterka zostaje postawiona przed trudem 



podjęcia strasznej decyzji, a konsekwencją tego jest zaistnie

nie skrajnie silnych napięć emocjonalnych. Odpowiedni na

strój budują również skandynawskie imiona i nazwy, a także 

ukazywane przez autora tamtejsze realia życia codziennego . 

(Ta zasada dotyczy zresztą wszystkich dramatów pisarza.) 

„Skandynawskim" można także określić sposób skonstruowa

nia dialogu, będący jedną z największych zalet Villqista. 

Zakończenie sztuki wydaje się otwarte - nie 

wiadomo bowiem, co oznacza tajemniczy finalny uśmiech 

Karli - świadomość zadośćuczynienia i radość z odkupione

go grzechu? Czy też może szczęście z powodu odzyskanej 

wolności? Sztuka, tak naprawdę, zmierza do uczulenia nas 

na pewne problemy społeczne. Zmusza do skontrolowania 

jakości naszej tolerancji , naszego stosunku do osób „innych". 

Pisarz chce nas poruszyć, zmusić do zastanowienia, może 

nawet p1aczu ... W tym sensie można Noc Helvera nazwać nie 

tyle dramatem psychologicznym, co dramatem „dydaktycz

nym", a bohaterów - nie tylko niepowtarzalnymi, niezwykły

mi jednostkami, indywidualnościami, co przedstawicielami 

określonych grup spolecznych. Do takiej interpretacji upraw

niają także liczne wypowiedzi Villqista, z których wynika, iż 

marzeniem pisarza jest, aby „ ktoś , kto przeczyta jego dra

mat, albo zobaczy w teatrze ( .. . ), spotykając gdzieś wokół 

siebie takich jak jego bohaterów, uśmiechnął się do nich lub 

tylko pokiwał ze zrozumieniem głową". 
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INGMAR VILLQIST - krytyk sztuki, dramatopisarz, reżyser. 

Urodzi! się w 1960 r. w Chorzowie. Ukończy! historię sztuki na 

Uniwersytecie Wroclawskim. Pracuje w katedrze teorii i historii 

sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w war

szawskiej „Zachęcie ". 

Pierwszą sztukę napisal w roku 1978. Dramaty ujrzaly jednak 

światlo dzienne dopiero po dwudziestu latach, gdy pisarz 

w 1998 r. zalożyl w Katowicach autorski Teatr Knket z Kró

lewskiej Huty. Wyreżyserowana przez niego sztuka Oskar i Ruth 

o toksycznym związku starego malżeństwa zdobyta w 1998 r. 

Grand Prix na 'IYXV Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Matych 

Form w Szczecinie. Premiera Nocy Helvera (Teatr Kriket, 

Katowice 1999) zapoczątkowala rozkwit kariery Villqista - nie 

tyle 1ako reżysera , ale przede wszystkim, jako pisarza. Jego 

sztuki trafily na sceny zawodowych teatrów. Noc Helvera 

reżyserowali, m.in. Barbara Sass (Teatr Telewizji), Zbigniew 

Brzoza (Teatr Powszechny w Warszawie), Pawel Łysak (Teatr 

Polski w Poznaniu) . Premiera Fantoma (Ona zajmuje się 

urojonym dzieckiem, On musi jakoś zachować się w dziwnej, 

trudnej sytuacji) odbyta się w Starym Teatrze w Krakowie 

(2000). Beztlenowce, dramat gejów wychowujących dziecko 

i Kostka smalcu z bakaliami o lesbijskim związku bibliotekarki 

z bylą uczennicą , zostaly zrealizowane w Teatrze Telewizji 

(2001 ). Oba dramaty i Fantom, wraz z jedenastoma innymi, 

m.in. Lemurami, Bez tytulu i Cynkweiss (wszystkie wymienione 

sztuki opublikowane w miesięczniku „Dialog") tworzą cykl 

polączony wspólnym tytulem Beztlenowce. Inne dramaty 

Villqista tom.in.: Entartete Kunst, Doktor Heckel, Zaraza, Wyrok 

śmierci, Hotel przy torach. Pisarz jest wierny swojemu 

zainteresowaniu reżyserią, pracuje także z zawodowymi 

zespołami Jego dramaty, byty również czytane publicznie 

w teatrach w kraju i za granicą, m. in. w Zurychu, Dusseldorfie, 

Berlinie, Miszkolcu . 

Kameralne dramaty Villqista, stanowią kontynuację psy

chologicznego dramatu mieszczańskiego , łączą je podobni 

bohaterowie, niemal zawsze odrzuceni, uwikłani w skom

plikowane relacje z najbliższymi oraz „modna" tematyka 

poruszająca problemy mniejszości , np. seksualnych czy ludzi 

niepelnosprawnych, jak w Nocy Helvera. W jednym z wywia

dów Ingmar Villqist powiedział: „W moich dramatach bardzo 

ważne jest spojrzenie pelne ufności i nadziei w cztowfeka, 

który poddawany sytuacjom, upiornym, walczy do końca 

o siebie i nigdy się nie poddaje". 
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