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A SWIA TEM POZOROW 
Bywa, że wypowiada się posłus:oeństwo swemu powołamiu. 

Zda~ się, że skręcamy w bo'.k zafrapowa1I1i :roz;pościerającymi 
się tam pe!I'Spektywarrni. Albo dlatego, że dotychczasowa droga 
przestaje nam wysrbarczać. Zjawisko :buntu ti inieustamiej pooe
tracjli tego, oo tuż obo!k:, na wyciągnięcie rękrl., zna1I1e jest od 
stuleci i nieoibce scenie. Zwłaszcza aiktorny zdradzają często 

swój zarwód. Jalkby za ciasno im byk> w dotychczasorwych iro

lach i sposobach wyrazu. Próbują więc sil w mnych iregionach 
teatru. SZJlillrają większej swobody wypowiedzi. W:iększego pola 
dla wyiob:ria.źfili i iinicjatywy. Zwykle też zmajdują je - w ire
żyseirM. ... Czasem jest to z pożytkiem dla teatru, częściej nie. 
Nigdy nartomiast nie pirzyczyn.ia się do ro:ak.witu aiki!Jorstwa. Ale . 
atktoir-autor, alktor-pisarz na tyle 2'idyscypli:nowany i biegły 
w swej mowie, by własine idee i wizje zamkrnąć w innym syste
mie :zmaików i innym porząd!k:u myślenia - to wyjąteik. Historia 
literatucy JID.a wprawdzie 1ki1ka ta!kich przypadików, ale są to 
prey;padiki madk.ie i już chociażby prizez to nietypowe. Przy
parlld o najwyższych niekiedy 1kwaJ.ifillmcjach i ~asługach. Nie 
m!aczy ito, że każdy a!I'tysta, który ima się pióra, staje się zarr-a
zem Sookspiltrem lub Molieirem - mmacza jednak ~asługujący 
na ru.wagę niepokój wyobra7mi i ożywienie ambicjL Crmsem jest 
ano !korzystne dla teatru. Czasem. Zawsz;e jed!Ilak ważne jest 
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dla zainteresowanego. Dla jego sztu~ ii nolens volens - dla 
jego losu. 

Dw:aj ostan, którzy w czterdzies·toleciu próbowali w Krra!ko
wie godrzić aik.torstwo iz pisarstwem to '11adeusz Łomnicki 1 J enzy 
Krasioki. Sekunduje im z Lodzi Ki:wol Obidniak, próbował iść 
tą drogą Andrzej Priwieziencew - lecz droga to żmudna 

i zwykle niewd?Jięczna, chociaż„. Nie uprzedzajmy jednak wy
darzeń. Bo oto zjawia się na I11iej i nasz autor, aktor Teatru 
im. J. Sł01Waokil.ego, Jacek Chmielnik iz tl1Zyosobową_ „Romancą". 
Pokazujemy ją Pań&twu na scenie, bo w polskim pisarstwie 
teat~alnym pojawił się w tetn sposób nowy 1JOin - a może tylko 
nawy pomysł - !który wart jest, ja!k sądzę, rrealizacjl. 

Jest to pomysł teatru w teatrze, ['OZbioia osłaniającej go fa
buły dla ipoka:zainia prawd i sytuacji nieporównanie bardziej 
żłożonych i wzajemnie się zazębiających, uwikłanych we wza
jemne oddziiaływania i zwią::zJkii. Podobnie acz w dnrnej 1~onwencji 

skanstruowaine jest świetne przecież „Sto irąik, sto sztyletów" 
Jerzego Zunka. O ile jednak Żurek naipisał dramat na wskroś 
polityczny, ~amat o mainiipulowaniu, złudach i nadziei , to 
Chmielnik w „Romancy" napisanej innym językiem i dla in
nych .ambicji nie opus.zeza pirzez cały czas teatru. Jalko rzeczy
wistości i substancji airtystycmiej. Drąży jedyn!ie jego naturę. 
Pokazuje jego prawa, relacjonuje właściwości i obyczaje. Zde
rza umowność z rzeczywistością, jedną umowność z drugą 

umownością, jedną prawdę z drugą prawdą. Pokazuje prze
mienność konwencji, relatyWl!lość i siłę formy. Fascynuje go 
potęga umowności konwencji i najbardziej skuteczna siła teatru, 
jaką jest zawsze prawda szrti®i i prawda wy,razu. 

„Boś ty teatru chciał pogwałcić prawa - mówi w finale je
den bohater do c:Wugiego bohatera - Kłamstwem ii silą biorąc 

Biainię moją. I Prawda '2laś zawsze zwycięża w teatrze I bo on 
sam prawdą jest. I prawdę mówi. I Zawsze, niezmiennie, -
Nawet kiedy kłamie". 
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· Wspomniałem już, że „Romanca" niepodobna jest do niczego 
co napisano dotąd dla polskiej sceny. Brzyinosi IIlieoodzienne 
bogactwo form, mnogość gatunków i iknnwencji - od wzniosłej 
poetyiki i wysdk.:iego tonu tea1rou renesainsowego w jego IIOma!Il

tyc:zJnej interpretacji (i translacji .zarazem), do :nie przebierają
cej w środkach psychodramy i konwersji psychologicznej. Do 
teatru pełnej improwizacji i świadomego absurdu rodem 
z Schaeffera i Graborwskiego, bo Chmielnik, grając w „Kwar
tecie", przejął się WJ1iraźmie zarówno poetyiką jak i tonacją -
a może i logiką - tej ck.amaturgii. Nikt mu z tego zarzutu me 
czyni - tym lbar~iej że obie waratwy „Romancy" wspó1dzia
łają ize sobą na zasadl'lie kontrapunktu (i to współdtiałają w uza
sadniony, twórczy sposób) to zaś, oo autor prezentuje nam w re
nesansowej i romantycznej warstwie utworu, zasługuje na UZJna
nie - i jak.o pastisz i jako imitacja, bo pastisz to żart a imi
tacja to sztuka. 

Ale nie ty1ko biegłość wersyfokacji ii. romantycwa uroda slów, 
cały ów teatr szlachetnych wwuszeń i patetycznych gestów 
przykrywający prawdziwe znaczenia i przewrotność utworu, 
zdradzają a:-asowego pisarza i pełnego temperamentu twórcę 
przea.;,tawienia. Nie ty1ko reminiscencje z Szekspira, Calde!"ona, 
Słowackiego towarzyszą !Ilam uparcie w lekturze i na widowni. 
Jeszcze i Witkacy się przypomina, i Mrożek, ii wspomniany już 
Schaeffer, i Gombrowicz i paru innych. Więc antologia cudzych 
chwytów, pomysłów, klisz językowych? Teatr-gąbka? Teatr·
-śmietnik zużytych form i kOIIlwencji? Nic podobnego. Wręcz 
pr~eciwnie ! Teatr własnych myśli - a może nawet własnych 
obsesji - teatr o teatrze zmiennym i wbitralnym zarazem, 
przekornym i okrutnym, teatrze którego nie sposób oszukać, po
nieważ on nas oszukuje, bo sam jest prawdą ostateczną i do 
końca wydestylow.ainą - cóż z tego, że cOiklolwiek gor:lką a na
wet cyniczną? JaikJby w zmiermości mód, !konwencji i... wyobra
żeń by~o jednak coś naprawdę uniwersalnego ó. stałego zairazem. 
Jakby poprzez umowność i relatywizm sceny i prezentowanej 
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na niej „prawdy" rprzebijały i przemawiały prawa niezmienne 
i wieczne - podobne lśnieniu gwiazd w odległych !konstela
cjach. 

Chmielm.ika pochlaintają relacje między tym, oo jest prawdą 
życia a p:vawdą sztuki. Gdy po szeregu zderzeniach fonrny i kon
wencji rywale, tocząc swoją grę, zamieniają się kostiumami 
i Trzeci nakłada na siebie ubiór Lorenza, Bianka, dotąd opiera
jąca się pretendentowi, ulega w końcu wołaniu miłości. Powie
rza się jednak ... przebranemu ilntruwwi. Podąża za strojem! 
Ubiór ważniejszy jest od człowieka! Określa go, stwarza bez 
mała. Fonrna zwycięża treść, kształt istotniejszy staje się ad 
substancji! Może to być co prawda deklaracja mizoginizmu 
(„ ... patrzcie jakie gł.upie"), ale nie pisz;e się sztuki, w dodatku 
taik wewnętranie złożonej i gęstej od kompliikacji, by przekazać 
śwfatu taką prostą prawdę. 

Chmielnika pochłaniają raczej związki między „profanum" 
a „sacrum", potęgą natury i silą wyobraźm.i. W dylemacie umo
wności i empirii udziela nam ze sceny zaskakujących odpowie
dzi. Opowiada się mianowicie za światem idei. Optuje na ll"Z€CZ 

Konwencji i Formy. Wybieva rzeczywistość myśli i świat wy
obraźmi a nawet F.ilkcji, bo i ona liczy się w tym irachuclru -
a wszystko to kosztem biologiii. i natury, siły i rubas2ll1.ości. Ale 
czy czyni tak na pewno? Czy jego sugestie są wiarygodne a za 
postawami auto['a n.ie kryją srię aby następne zmacrenia? Jesz
cze mne sugestie i prawdy pogłębiające jedynie złożoność i re
latywiml tego na pozór tylko tak pedantycznie rozdzielanego 
świata - świata materii i myśli, życia i sztuilci? 

Autor dwoistości te doprowadza do niebywałego napięcia 

i wzajemnej zależności. A gdy już nie ma nadziei, bo sama na
tura poddaje się naturze, a to, co w nas mroczne i powolne 
instynktom ulega biologii i fizycznej sile, gdy Bianika zwiedzio
na przebraniem Traeciego powierza mu sel'ce i los równocze
śnie, na scenę wkracza ponownie Lorenzo - tyle że wkracza 
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(gościnnie) B(J~A ADAAłhÓWt A ' 

- KRZYSZTOFJĘDRYSEK 

REŻYSERIA · 
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SCENOGRAFIA 
LESZEK RYBARCZYK 

OPRACOWANIE MUZYCZNE 
BOLESLA W RA WSKI 

RUCH SCENICZNY 
WALDEMAR WILHELM 

Przedstawienie prowadzi Anna Wójcicka. 

FRAGMENT „HAMLETA" WILLIAMA SZEKSPIRA W PRZEKŁADZIE 
JÓZEFA PASZKOWSKIEGO 

W SPEI\TAKLU WYKORZYSTANO ADAGIETTO Z V SYMFONII GU
ST A W A MAHLERA 

w przebr.aniu Euzebia. Następuj e starcie, pojedYlflek, trzaskają 
klingi, sypią się isikry, aż Lorenzo zwyciężywszy .intruza, od
zyskuje ukochaną. Ona również odzyskuje ukocha!Ilego Euzebia! 
Wszystko co o nim mówił rywal, okazuje się oto dla Bianki po
twarzą, złym S1I1em zlej nocy. MHość tryumfuje a Dobro zwy
cięża. Tyle że Euzebio nie jest tu Euzebiem .ale przebranym 
Lorenzem. W kostiumie Lorenza - rzekomego potwarcy i zuch-

. walca występuje i ginie rzeczywisty samozwaniec, pozory za
cieśniają się a prawda sztuki, prawda teatru, wybr:miiewa w fi
nale f a l s z y w ą radością . 

Bo kto tu naprawdę zwycięża i kto ponosi porażkę? Czy Bian
ka, która iU!l.egając zŁudzeniom odzyskuje nie tego ukochanego 
o jaikim marzyła, czy Lorenzo, iktóry pogrążywszy sam siebie 
w oczach ukochanej - mimo że nie kłamał mówJąc o rywalu -
:zdobywa jej :miłość za cenę uzurpacjJ? Dzięki mocy 'kostiumu 
i sile złudzenia? Za cenę wyrzeczenia się - siebie? 

Co więc ważniejsze: kostium czy człowiek? pi-awda rzeczy 
czy prawda uludy? jawa ozy S€1Il? życie c:z.y teatr? Świat Jacka 
Chmielnika ulega w finale gwałtownemu zagęszczeniu. Prawda 
podlega w mm wyraźm.ej konwersji i okaziuje się w końcu wła
sną antytezą. Względność odzyskuje swoje prawa, a nad irado
snym finałem pojawia się cień smutku - cień mądrości zbyt 
gor.tltiej, by ją upowszechniać i zbyt CYlfliczmej, aby ją nazywać. 

Jesteśmy bez reszty w świecie Calderona przenikniętego 

wspókzeS1nym doświadczeniem ii równie wspólczeSiilą ironią . 
. Wywiedzi01I1ego bezbłędnie z gry fikcji i pozorów. Z „naiwnej 
wiary w wszechobecną i wieczną możliwość kreacji" („czystej 
i żywej" gdyby o to pytano) i ze smutnej wiedzy o relatywno
ści prawdy - w tym prawdy teatru - podległej 1każdej, byle 
odpowiednio sprawnej, manipulacji. 

Jalkie maczej - jak iironic:zmie - brzmi w tym śwJetle ostat
nie :znaczące przesłanie Lorenza-Euzebia, dla ~órego nic lllie 
ma „ikvom milości w świecie" - ani prawdy („to ona jest praw-
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clą''), ani nawęt świata, bo miłość jest światem i tylko ona na
prawdę is1mieje: 

Boś ty teatru chcial pogw.akić prawa 
Kłamstwem i siilą biorąc Bi.ainlkę moją. 

P.rawda .zaś zawsze zwycię2Ja w teatrze 
-Bo cm sam· prawdą jest. I prawdę mówi. 
Zaws.ze, nie.zmiennie. - Nawet kiedy k:lamie. 

Jak na debiut - bo „Romanca" jest debiutem młodego akto
ra - to więcej niż obietnica. To spelnienie. 

Ry.s . LESZEK RYBARCZYK 
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JACEK CHMIELNIK, ur. w r. 1953 w Lodzi, jest aboolwen
tem łódzkiej Państwowej Wyższej S'.i'Jkoly Filmowej, Telewizyj
nej i Teatralnej im. L. Schillera. Jego dyplom na Wydziale 
Aktorskim „Księżniczka Turandot" wg Carlo Gozziego (reż. 
Waldemar Wilhelm), byl dla niego zarazem debiutem autor
skim - Chmielnik bowiem dopisał Gozziemu kilkanaście pio
senek i trochę prozy. 
Pierwszą samodzielną pracą reżyserską były .. Ptaki niedo

rosłe ' ' w Teatrze Adekwatnym w Warszawie (1976), spektakl 
wg własnego scenariusza do juweniliów i utworów satyrycz
nych K. K. Baczyńskiego. Utwór ten Jacek Chmielnik zreali
zował wkrótce powtórnie w warszawskiej TV a jeszcze później 
w Teatr~ im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. 

Jest również autorem i reżyserem krakowskiego kabaretu 
„PAS - czyli terroryści humoru", który występuje w Pałacu 
„Pod Baranami". 

Pirapremiera „Romancy" na scenie Miniatura Teatiru im. 
J. Słowackiego jest debiutem dramaturgicznym Jacka Chmiel-:
nika. 
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