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Wstęp

Właściwie nie wiem, od czego należałoby rozpocząć. Tyle różnych 
myśli, wątków przychodzi mi do głowy. Nie ukrywam bowiem, że 
Danuta Michałowska jest dla mnie jedną z największych osobo
wości, które dane mi było spotkać w środowisku artystycznym. Na 
okładce książki -  Pamięć nie zawsze święta -  wspomnień Artyst
ki, opublikowanych przez Wydawnictwo Literackie w roku 2004, 
możemy przeczytać: ״Danuta Michałowska -  wielka dama polskiej 
sceny, gwiazda legendarnego Teatru Rapsodycznego i Teatru Jed
nego Aktora”1. To wszystko prawda, ale przecież te informacje są 
tylko wstępem do bogatej biografii osobistej i artystycznej Danuty 
Michałowskiej, aktorki, reżysera, profesora zwyczajnego Państwo
wej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, 
byłego rektora tej Uczelni, autorki podręczników, tomiku poezji, 
znakomitych scenariuszy teatralnych. Michałowskiej -  aktorki, 
której sztuka interpretacji słowa została doprowadzona do granic 
doskonałości. Zawsze pozostaną mi w pamięci słowa wypowie
dziane przez Jana Pawła II na spotkaniu z przedstawicielami nauki 
i kultury na krakowskiej Skałce (8 czerwca 1979 roku): ״A moim 
największym pragnieniem jest usłyszeć, chociażby na taśmie, recy
tację Danuty Michałowskiej”2.

1 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta. Wspomnienia, Kraków 2004.
2 Jan Paweł II, Przemówienia. Homilie. Polska 2 V I 1979-10 V I 1979, Kraków 

1979, s. 206.
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Teatr Danuty Michałowskiej. O d Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego

Proszę mnie dobrze zrozumieć. Jak tu, z jednej strony, zamknąć 
w określonych ramach objętościowych siedemdziesiąt lat pracy ar
tystycznej, prawie dziewięćdziesiąt lat życia, a z drugiej -  zaspokoić 
oczekiwania współczesnych czytelników, nie tylko wywodzących 
się z kręgu historyków teatru -  zainteresowanych przede wszystkim 
dziejami Teatru Rapsodycznego?3 Być może kiedyś, z określonej już 
perspektywy czasowej, zostanie napisana obszerna monografia tej 
wspaniałej Artystki i niezwykłej Osobowości, Honorowego Oby
watela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (rok 2008). 
W  tej chwili chcę przedstawić własną wersję monografii, w której, 
przy zachowaniu zasad teatrologicznego warsztatu i teatrologicznej 
obiektywności -  nie ukrywam -  zawarta jest również subiektywna 
fascynacja osobowością artystyczną Danuty Michałowskiej4.

3 Biografia Michałowskiej, obok oczywiście biografii Mieczysława Kotlarczyka, 
jest ściśle powiązana z dziejami Teatru Rapsodycznego, stąd -  szczególnie w pierw
szej części tej książki -  często odwołuję się do opublikowanej przeze mnie w Wydaw
nictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego pracy Los artysty w  czasach zniewolenia. Teatr 
Rapsodyczny 1941-1967, Kraków 2005.

4 Fragmenty przedstawionej monografii ukazały się pt. Teatr Jednego Aktora D a
nuty Michałowskiej (Wrocław 2010) w  serii wydawanej przez Wrocławskie Towarzy
stwo Przyjaciół Teatru (seria nosi tytuł: Czarna Książeczka z Hamletem) w ramach 
działalności Europejskiego Centrum  Teatrów Jednego Aktora.
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 Mój los był przesądzony״
-  chciałam być aktorką”

Tę opowieść wypada rozpocząć od przedstawienia drogi prowadzą
cej Michałowską w stronę teatru. Uważam bowiem, że nie można 
w pełni zrozumieć zarówno dorobku artystycznego, jak i pedago
gicznego Michałowskiej bez nakreślenia wydarzeń, które uformo
wały osobowość tej Artystki.

Maria Danuta Michałowska urodziła się 7 stycznia 1923 roku 
w Krakowie jako córka Narcyza Michałowskiego, doktora praw, 
pracownika międzywojennych ubezpieczeń społecznych, i Jadwigi 
Michałowskiej, urzędniczki, zatrudnionej w Polskim Towarzystwie 
Handlowym. W  swoich wspomnieniach, sięgając do czasów przod
ków, Michałowska odnotowuje, że rodzina prababki wywodziła się 
z Meciszewskich (warto przypomnieć, że Hilary Meciszewski był 
dyrektorem Starego Teatru przy pl. Szczepańskim; babcia M icha
łowskiej -  Henryka z Uhmów Michałowska pochowana jest w gro
bie Meciszewskich na cmentarzu Rakowickim).

Michałowska została ochrzczona dopiero w piątym roku życia, 
i to pod presją starszego pokolenia rodziny. ״Rodzice -  zanotowa
ła w swoich wspomnieniach -  uważając się za ludzi postępowych, 
nowoczesnych, wyznawali pogląd, że nie należy dziecku narzucać 
jakiejkolwiek religii, gdy jest jeszcze nieświadome tych ważnych 
spraw. Należy dać mu szansę wyboru, jak dorośnie”. To chrzczący 
Michałowską ksiądz z krakowskiej parafii św. Floriana zadecydo
wał o zmianie imion.
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Teatr Danuty Michałowskiej. O d Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego

Ksiądz nie zgodził się na Danutę, choć od pięciu lat takie właśnie imię 
nosiłam. Nie ma takiej świętej, musi być drugie imię -  powiedział. Nastąpi
ła konsternacja, i mamusia, szybka jak w każdej sytuacji, zadecydowała: 
Jak ma być święta, to niech będzie Maria, Danuta Maria. Ksiądz jednak na 
wszelki wypadek nadał mi imiona M aria Danuta, i tak już pozostało1.

Ta decyzja księdza ma swoje konsekwencje: w oficjalnych do
kumentach (dowód osobisty, paszport itp.) Michałowska używa 
imienia Maria, a w działalności artystycznej, w życiu publicznym 
i prywatnym znana jest jako Danuta.

Od pierwszych lat życia, mniej czy bardziej świadomie, osobo
wość i zainteresowania Michałowskiej kształtowała niepowtarzalna 
atmosfera Krakowa. Już w trakcie dziecinnych zabaw na Plantach 
szczególną ciekawość -  jak wielokrotnie zaznaczała w wywiadach -  
wzbudzały dwa pomniki: Jadwigi i Jagiełły oraz Lilli Wenedy

Miejscem naszych dziewczęcych zabaw był często Wawel. Wymyślały
śmy z przyjaciółkami przeróżne romantyczne historie, np. że jesteśmy 
księżniczkami i mieszkamy na zamku. Całe wzgórze było wtedy ogólnie 
dostępne wraz z miejscami, które teraz są zamknięte dla wycieczek. Prze
żywałyśmy nasze wyimaginowane przygody np. na dziedzińcu Batorego: 
pomiędzy katedrą a bramą wejściową na dziedziniec zamkowy2.

Wawel, Planty, Park Jordana, Kopiec Kościuszki, Błonia -  to 
były miejsca zabaw i przestrzenie magiczne, naznaczone określony
mi opowieściami Rodziców, nauczycieli, które po latach powracały 
jako istotny fragment biografii dzieciństwa, biografii ludzi urodzo
nych w pierwszych latach II Rzeczypospolitej i przez wydarzenia 
tamtych lat uformowanych.

W  roku 1929 Michałowska rozpoczęła naukę w Szkole Po
wszechnej im. Józefy Joteyko przy ul. Podwale 6, elitarnej, cieszą
cej się znakomitą opinią, Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Se

1 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 33-35.
2 Zakorzenienie w  dawności. Z  profesor Danutą Michałowską rozmawia Józef Ba

ran, ״Dziennik Polski” 1998 nr 8, 10 I.
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- Mój' los był przesądzony״  chciałam być aktorką”

minarium Nauczycielskim Żeńskim. Wśród koleżanek szkolnych 
Michałowskiej będą m.in. Alina, córka Władysława Prażmow- 
skiego-Beliny, twórcy kawalerii legionowej i w latach 1931-1933 
prezydenta Miasta Krakowa; Maria, córka generała Maurycego 
Smorawińskiego (zamordowanego później w Katyniu); Wisława 
Szymborska3, Małgorzata Stanisławska, córka profesora Jana Sta
nisławskiego, autora Wielkiego słownika polsko-angielskiego. Razem 
(często przebierając się w dorosłe stroje, ażeby ukryć swój rze
czywisty wiek) z zamiłowaniem chodziły do kina na głośne filmy 
z udziałem Grety Garbo czy Marleny Dietrich. Od dwunastego 
roku życia Danutę wychowywała matka (ojciec porzucił dom i pró
bował założyć nową rodzinę).

Od dzieciństwa była zafascynowana sztuką, szczególnie teatrem. 
Od piątego roku życia uczyła się tańca, występowała w zespole 
Aniuty Wachsmannówny (w tym zespole spotkała się m.in. z Zofią 
Więcławówną i Rysią Lasocką, które wiele lat później wraz z M i
chałowską zostaną pedagogami krakowskiej PW ST). Od dziecka 
lubiła mówić wiersze. ״W  niedzielne popołudnia -  notuje w swoich 
wspomnieniach -  gdy nie było w domu innych planów, mamusia 
mówiła: Daniu, może byś coś zadeklamowała1־. Miała w wieku kil
kunastu lat spory repertuar, który stale się powiększał: od Marii 
Konopnickiej przez Leopolda Staffa, Stanisława Wyspiańskiego do 
Włodzimierza Tetmajera i Juliana Tuwima. Już wówczas fascyno
wała ją w aktorstwie maestria interpretowanego słowa. Z  upodo
baniem pracowała nad onomatopeicznymi utworami, szczególnie 
nadającymi się do artystycznej obróbki. ״To była wielka przyjem
ność: wyszukiwanie sposobów na oddanie głosem rytmu np. ma
szyn (turbiny turkotem terkoczą...) albo melodii wiatru (cichuteńko, 
leciuteńko liście pieścił i szeleścił, mdlał... )”4.

3 Zob. A. Bikont, J. Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie. Przyjaciele i sny Wisławy 
Szymborskiej, Warszawa 1997.

4 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 117-118.
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Teatr Danuty Michałowskiej. O d Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego

W  szkole powszechnej dużo występowała na porankach z okazji 
świąt państwowych, w jasełkach, w przedstawieniach organizowa
nych z okazji imienin dyrektorki szkoły. Do dzisiaj Aktorka pamię
ta swe występy w spektaklu Piękna nasza Polska cała (1934 r.), opar
tym na poemacie Wincentego Pola Pieśń o ziemi naszej. W  szkole 
powszechnej zagrała w jasełkach rolę Matki Boskiej. W  dzieciń
stwie wraz z Matką była częstym widzem w teatrze, zarówno w Te
atrze im. J. Słowackiego, jak i w innych krakowskich salach (m.in. 
w kinie ״Świt”, obecnie sala Filharmonii Krakowskiej), w których 
występowali gościnnie wybitni artyści. To w młodości poznała Ka
zimierę Rychterównę w jej ״wielkim repertuarze”, pozwalającym się 
zachwycać pięknem artystycznego słowa. Rychterówna interpreto
wała m.in. ״Wielką Improwizację” z Dziadów i ״Symfonię zegaro
wą” z Akropolis Wyspiańskiego.

Nigdy nie zapomnę, jak głosem oddawała brzmienie dzwonu Zygmun
ta ( Wołaj imię, wal: Zygmuncie!) -  te dwie nosówki ״m” i ״ń” rezonowały 
z całą potęgą; próbowałam naśladować ją w tym fragmencie na wszelkie 
sposoby, ale mi się nie udało. Miałam wtedy 12 lat, nie rozumiałam, że 
jest tu potrzebny odpowiednio nastrojony instrument, oraz umiejętności 
techniczne5.

Poświęcam temu epizodowi z biografii Michałowskiej więcej 
miejsca, trudno bowiem nie zauważyć, że Rychterówna, dzisiaj ar
tystka znana już tylko wąskiemu gronu specjalistów, była ważną 
osobą dla środowiska przyszłych aktorów Teatru Rapsodycznego. 
Mieczysław Kotlarczyk, Karol Wojtyła i Halina Królikiewicz- 
-Kwiatkowska, którzy wraz z Michałowską będą tworzyć trzon 
konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego, poznali aktorkę również 
w latach trzydziestych, tym razem podczas jej występów w W a
dowicach. Ten pierwszy kontakt przerodził się w zafascynowanie 
teatrem. Przyszłym aktorom Teatru Rapsodycznego Rychterówna 
imponowała podstawami warsztatu aktorskiego, w którym umiejęt

5 Ibidem.
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- Mój' los był przesądzony״  chciałam być aktorką”

nie łączyła doświadczenia z zakresu rzemiosła artystycznego z nie
bywałym wyczuciem wartości ideowych, myślowych interpretowa
nych tekstów (Rychterówna ukończyła filologię polską i klasyczną 
na Uniwersytecie we Lwowie, aktorstwa uczyła się pod kierunkiem 
Wandy Siemaszkowej i w teatrze Maxa Reinhardta). Przyszłym 
Rapsodykom najwyraźniej odpowiadał model drogi artystycznej, 
którą wybrała Rychterówna: w roku 1923 artystka porzuciła sce
ny zawodowe i całkowicie poświęciła się recytacji. Upowszechniała 
kulturę słowa i poezję podczas niezliczonych recitali, prezentowa
nych nawet w małych miasteczkach, ponadto według własnej me
tody uczyła sztuki wymowy.

W  pamięci Michałowskiej jako kilkunastoletniej dziewczynki 
pozostało również zauroczenie koncertem Hanki Ordonówny.

Ponad dwie godziny oglądałam, jak jedna osoba może skupić na sobie 
uwagę i pokazywać się w coraz to innej kreacji. Ordonka przebierała się 
do każdego ״numeru” -  śpiewała, tańczyła, grała całą sobą każdy temat 
[...]. Byłam zachwycona i bardzo pragnęłam stać się taką właśnie artystką6.

- Sława” Michałowskiej״  recytatorki wykraczała poza ramy 
szkoły, do której uczęszczała. Zwyciężyła m.in. w międzyszkolnym 
konkursie recytatorskim, pokonując starszych kolegów i koleżan
ki. Do dziś pamięta swoją interpretację monologu Sławy z Legionu 
Wyspiańskiego.

Michałowska, mimo fascynacji Rychterówną i Ordonówną, 
w duchu jednak marzyła, że w przyszłości będzie ״wielką tragiczką” 
-  może tak sławną, jak w latach Młodej Polski i dwudziestolecia 
międzywojennego była Stanisława Wysocka. Być może to jej postać 
widziała przed sobą, grając Rozę we własnej inscenizacji fragmen
tów Lilli Wenedy Juliusza Słowackiego na scenie Gimnazjum im. 
Królowej Wandy. Zafascynowana była aktorstwem Juliusza Oster
wy, Stefana Jaracza, Zofii Jaroszewskiej. Dalsza kariera artystyczna,

6 Na pytanie ankiety WROSTJA odpowiada Danuta Michałowska [w:] J. Popiel,
Teatr Jednego Aktora Danuty Michałowskiej..., s. 107.
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Teatr Danuty Michałowskiej. O d Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego

realizowana już pod kierunkiem Kotlarczyka, ukształtuje całkiem 
odmienny od śnionych w gimnazjum portret aktorski. Michałow
ska zostanie na długie lata zamknięta -  jak sama wspominała -  
w kręgu ról ״dziewczęco-lirycznych”.

W  katalogu dziecięco-panieńskich ról (w szkole grała przede 
wszystkim role męskie) Michałowska miejsce szczególne przypisu
je Isi w przedstawieniu Wesela, przygotowanym na 25-lecie śmierci 
Stanisława Wyspiańskiego (1932 r.) przez uczniów dwóch szkół 
średnich: Gimnazjum Męskiego im. Sobieskiego i Seminarium 
Nauczycielskiego Żeńskiego im. J. Joteyko.

Było to -  wspomina Michałowska -  wydarzenie przełomowe w moim 
życiu. Przez dwa, a może trzy miesiące chodziłam codziennie na kilku
godzinne próby. Całe Wesele znałam na pamięć, widziałam, jak powstaje 
spektakl, jak pracuje reżyser... Zresztą profesor narzucał po prostu wy
konawcom sens i sposób wypowiadania tekstu. Wszyscy byli wspaniali, 
świetnie trafiono w obsadę. Nie ma co ukrywać: tak perfekcyjnie, tak po 
Bożemu (jak się mówi w gwarze teatralnej) zagranego Wesela nigdy potem 
nie zobaczyłam. [...] Co do mojej Isi -  to chyba nie była to wielka kreacja, 
widziałam potem znacznie lepsze. Pamiętam tylko, że widownia śmiała 
się, gdy wpadałam na scenę z miotłą w rękach, aby wyrzucić -  ku zado
woleniu publiczności -  Chochoła7.

Będąc uczennicą gimnazjum -  doceniona jako interpretatorka 
poezji przez starszych kolegów, czytała ich wiersze na spotkaniach 
poetyckich (wykonywała m.in. utwory Tadeusza Hołuja, Juliusza 
Kydryńskiego, Tadeusza Kwiatkowskiego, Natalii Roleczek).

Przełomowe dla podjęcia decyzji związanych z wyborem drogi 
życiowej było zobaczenie gry Zofii Jaroszewskiej i Juliusza Osterwy 
w Sułkowskim Stefana Żeromskiego na scenie Teatru im. J. Słowa
ckiego (1936 r.). ״Mój los był przesądzony -  chciałam być aktorką”.

W  tej krótkiej opowieści o pierwszych latach życia Marii D a
nuty Michałowskiej nie może zabraknąć niepowtarzalnej atmosfe

7 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 120.
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- Mój' los był przesądzony״  chciałam być aktorką”

ry międzywojennego Krakowa -  miasta, któremu już przez blisko 
dziewięćdziesiąt lat Artystka jest wierna. W  parokrotnie już cyto
wanej Pamięci nie zawsze świętej pojawia się barwny obraz Krako
wa II Rzeczypospolitej, szczególnie ulic, placów, kamienic, i to nie 
tylko tych, w których mieszkała Michałowska (m.in. ul. ul. Długa, 
Batorego, Dunina-Wąsowicza, Szlak, pl. Nowy). Widzimy np. wnę
trze pałacu Larischa (budynek na rogu Brackiej i pl. Wszystkich 
Świętych, dziś znajduje się tu Wydział Prawa UJ), w którym na 
pierwszym piętrze w pięknym jedenastopokojowym apartamencie 
mieszkała rodzina Władysława Prażmowskiego-Beliny. Michałow
ska przez wiele lat przyjaźniła się z córką Beliny -  Aliną. Przeno
simy się na krakowskie Błonia, na których w trzysta pięćdziesiątą 
rocznicę zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem Michałowska 
wraz z rodzicami oglądała na specjalnie zbudowanych trybunach 
 najwspanialsze widowisko dwudziestolecia: wielką rewię polskiej״
kawalerii. Defilowały pułki za pułkami, kolorowe chorągiewki, ide
alnie dobrane konie różnej maści, a na nich -  chłopcy malowani... 
Na trybunie honorowej Józef Piłsudski w swoim szarym mun
durze i maciejówce, obok niego Belina w cywilnym ubraniu, cała 
generalicja...”8. Takie obrazy pamięta się już przez całe życie i to 
one kształtują późniejszy świat myśli, wyborów ideowych i arty
stycznych.

Swoistym zamknięciem wspomnień Michałowskiej z czasów 
młodości jest fascynująca opowieść o wakacjach roku 1938 i 1939. 
To wówczas rodziły się pierwsze miłosne uczucia, marzenia o na
stępnych jeszcze szczęśliwszych wakacjach, balach. Jakże ważne 
jest wspomnienie ostatniego lata 1939 roku, które Michałowska 
spędziła w Istebnej koło W isły na Śląsku Cieszyńskim na obozie 
szkoleniowym organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet 
(PWK). Należała do tej organizacji od III klasy gimnazjalnej. Po 
zdaniu egzaminu wieńczącego kurs dla podinstruktorek znalazła

8 Ibidem, s. 61.
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się w gronie uczestniczek ״reprezentacyjnego obozu wędrownego”, 
który odbywał się w sierpniu w królestwie Rumunii. ״Dużo mówiło 
się o wojnie, byłam pod wrażeniem powieści i pamiętników kobiet, 
które uczestniczyły w I wojnie światowej, marzyły mi się, podobne 
do ich, bohaterskie czyny”. Te wakacje zostały przerwane wiado
mością o nadchodzącej wojnie i koniecznością natychmiastowego 
powrotu do kraju. W  Pamięci nie zawsze świętej mamy opis tej po
wrotnej drogi. Tłumy w pociągach, ludzie pośpiesznie powracający 
z wakacji. ״Mobilizacja już była ogłoszona, na każdej stacji wsiadali 
żołnierze, upał, ciasnota nie do opisania”9.

Wojna gwałtownie wszystko przerwała, z wieloma osobami, nie 
tylko z niezapomnianych wakacji w Rożkach (1938 rok), już nigdy 
w życiu nie dane było się spotkać. Tę część wspomnień zamyka bo
lesna konfrontacja obrazów z przeszłości z wrażeniami dojrzałego 
człowieka oglądającego ״zgliszcza” świata dzieciństwa:

Rożek nie ma. Gdyby nie tabliczka przy drodze z Sandomierza do O pa
towa, nie domyśliłabym się, że to było tu. Zaprowadzono mnie, szuka
łam. [...] Nie ma starych drzew, które znaczyły krótką aleję wjazdową 
-  gąszcz wybujałych chwastów zarasta całe dawne otoczenie. [...] Po sa
dzie ani śladu, znowu jakiś kawałek zachwaszczonej ziemi, ogrodzony 
siatką. Dom? -  jest w tym miejscu dom, ten sam? Okna zabite deskami, 
drewniany ganek z kolumienkami [...] -  gdzieś się podział; piękne ongiś 
boczne wyjście z salonu wprost do ogrodu, po kilku kamiennych schod
kach, w ogóle nie istnieje, drzwi zabito deskami. Ściany odrapane, brud, 
nędza -  nie wiadomo, po co to jeszcze stoi [...]. Stoją też jakieś resztki 
zabudowań gospodarczych, gdzie były stajnie, wozownia, obora, trudno 
się domyślić. Podobno obecny właściciel [...] chciał to wyburzyć i coś na 
tym miejscu postawić -  nie pozwolono: to zabytek!...10.

Wybuch wojny. ״Nad ranem -  wspomina Michałowska -  roz
legły się syreny alarmowe, ale że był zapowiedziany próbny alarm, 
nikt się więc specjalnie nie przejął. Jednak około piątej usłyszeliśmy

9 Ibidem, s. 75.
10 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 65-66.
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detonacje, niemieckie samoloty zrzuciły kilka bomb. W ięc jednak 
zaczęła się prawdziwa wojna”. Komenda Miejska PW K przydzie
liła Michałowską do zespołu artystycznego, ״który miał objeżdżać 
punkty przyfrontowe ze specjalnie przygotowanym programem 
poezji, pieśni i tańca”. Ale już 3 września nastąpiła ewakuacja ca
łej Komendy Krakowskiej PWK. ״Przewidywano w najbliższych 
dniach poddanie Krakowa i wejście wojsk nieprzyjacielskich do 
miasta. Należało się rozmundurować i ukryć wszelkie insygnia woj
skowe”. Nikt jednak nie tracił nadziei, że ״najpóźniej na wiosnę, gdy 
ruszy ofensywa aliantów na Zachodzie, wojna skończy się zwycię
skim powrotem do domów. 6 września, w środę, wojska niemieckie 
wkroczyły, a raczej wjechały do Krakowa”. Dla części osób rozpo
częła się dramatyczna ucieczka.

W idać było niekończący się sznur wozów, które jechały od szosy kato
wickiej Alejami Trzech Wieszczów w stronę mostu Dębnickiego i dalej 
na wschód. Wypełnione były ludźmi i wszelkim dobytkiem; za nimi szły 
zwierzęta: krowy, kozy, w koszykach i klatkach ptactwo, króliki; wieziono 
worki z żywnością, odzieżą, czasem meble. Ten korowód nie miał, zdawa
ło się, końca. Po jakimś czasie przerzedził się, wreszcie zmienił kierunek 
-  ludzie wracali i szukali nowego miejsca zamieszkania. Teraz przeważnie 
szli na piechotę11.

Kazimierz Wyka w Życiu na niby pisał, że trudno odtworzyć 
 ,przeraźliwą dotkliwość” doświadczenia września 1939 roku. Wyka״
próbując znaleźć właściwe słowo, określające ówczesną atmosferę, 
użył terminu -  szok. Szok, ״czyli najbardziej gwałtowny, nieprzy
gotowany, zaskakujący wstrząs polityczny, społeczny i moralny. 
Wstrząs rozciągnięty na wszystkie dziedziny życia zbiorowego, na 
wszystkie twierdzenia, na jakich postępowanie i przewidywania 
opierały się jeszcze trzydziestego pierwszego sierpnia, jeszcze pierw
szego września”12. Trudno, pisząc o tamtych latach, o doświadcze

11 Ibidem, s. 82.
12 K. Wyka, Życie na niby. Szkice z  lat 1939-1945, Warszawa 1985, s. 80.
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niach ówczesnego społeczeństwa, a szczególnie doświadczeniach 
inteligencji i młodzieży, zapominać o owym szoku, związanym nie 
tylko z przeżyciem błyskawicznego tempa pochodu niemieckich 
wojsk, terroru lotniczego, psychozy gwałtownej ucieczki, ale i klęski 
mitu potęgi państwa polskiego, budowanego przez dwadzieścia lat. 
Bolesnemu przeżywaniu trudów codziennego życia towarzyszyło, 
szczególnie w pierwszych tygodniach i miesiącach wojny, równie 
bolesne odczuwanie uczucia zawodu oraz rozczarowania, najwięk
szej dezorientacji i zagubienia ideowego.

Wybuch II wojny światowej w sposób gwałtowny przerwał 
i zdezorganizował polskie życie kulturalne, w sposób szczególny 
życie teatralne. Wspomina Michałowska:

Czas wojenny przekreślił wszystkie dalsze plany. Zamierzałam po matu
rze starać się o przyjęcie do Instytutu R ED U TY  w Warszawie. Jeszcze 
uczęszczając do gimnazjum, na wiosnę 1939 roku napisałam do RED U 
T Y  list z prośbą o informacje co do możliwości podjęcia pracy pod kie
runkiem Juliusza Osterwy. Otrzymałam odpowiedź (!): matura koniecz
na, potem można zostać adeptem13.

Pod koniec września 1939 roku życie okupacyjne zaczęło się 
 normalizować”. Szkoła im. Królowej Wandy rozpoczęła zajęcia״
na parterze Collegium Novum. Rektor UJ profesor Tadeusz Lehr- 
-Spławiński wobec zajęcia gmachu gimnazjum na budynek woj
ska okupanta wyraził zgodę na udostępnienie murów Uniwersyte
tu gimnazjalistkom. Michałowska rozpoczęła zajęcia w pierwszej 
klasie licealnej o profilu humanistycznym. W  pamięci pozostało jej 
wydarzenie, które rozegrało się 6 listopada.

W  tym pamiętnym dniu -  było mroźnie i prószył śnieg. [...] Ostatnią lek
cją była religia. [...] W  budynku uniwersytetu nie było dzwonków elek
trycznych, wobec czego woźny naszej szkoły -  pan Jakub -  z dokładnością 
zegara obchodził korytarze z dzwonkiem ręcznym. Ale tego dnia ksiądz 
profesor skończył -  i nastała cisza. Poczekał chwilę i wreszcie odezwał się

13 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 126.
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słowami spoza podręcznika: co się stało z  panem Jakubem ? W tedy na wy
rywki zaczęłyśmy wyjaśniać to, co od dłuższego czasu zajmowało naszą 
uwagę: że ul. Jagiellońską właśnie przemaszerowały kolumny umunduro
wanych na zielono Niemców, wyraźnie zmierzające w kierunku głównego 
wejścia Collegium Novum, i że cały budynek jest otoczony przez policję. 
[...] N a każdym zakręcie korytarza stali uzbrojeni esesmani, po dwóch, 
z bagnetami na karabinach. Przechodziłyśmy po kolei przed jedną, drugą 
i trzecią taką wartą honorową ze skrzyżowanych nad naszymi głowami 
bagnetów. Zeszłyśmy ze schodów, wyszłyśmy przed główną bramę, zoba
czyłyśmy po prawej stronie ul. Straszewskiego, w pobliżu wylotu Kapu
cyńskiej, wielkie ciężarówki osłonięte brezentem. Czekały na więźniów 
-  tymi więźniami mieli być najwybitniejsi polscy uczeni, czekał ich pobyt 
w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen, w Oranienburgu, młodsi 
znaleźli się później w Dachau14.

Dla Michałowskiej i jej pokolenia był to prawdziwy wstrząs:

To był moment, kiedy narodził się we mnie nowy stan: poczucie total
nego sprzeciwu. Akt przemocy wobec profesorów naszego królewskiego 
uniwersytetu zrodził nową epokę w historii naszego kraju, w historii całej 
wolnej Europy, zrodził nową jakość myślenia o świecie15.

I pragnienie działania. Tą pierwszą formą oporu miała być na
uka i sztuka.

Te i inne wydarzenia uświadomiły, że przedwojenny model ży
cia naukowego i kulturalnego uległ ostatecznemu załamaniu. Lu
dzie kultury i nauki, szerzej -  polskie społeczeństwo, stanęło przed 
koniecznością wypracowania nowych form życia, które stworzy
łyby szansę ocalenia i kultywowania w warunkach wojny, a także 
okupacji wartości narodowych i kulturowych. W  listopadzie 1939 
roku z nakazu władz okupacyjnych wszystkie szkoły średnie ogól
nokształcące zostały zamknięte. Michałowska wraz z koleżankami 
z Liceum im. Królowej Wandy utworzyły jeden z pierwszych, jeśli 
nie pierwszy tzw. komplet -  grupę tajnego nauczania. Konspira

14 Ibidem , s. 83-84.
15 Ibidem, s. 83-85.
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cyjną naukę łączyła Artystka, od momentu wydania przez władze 
okupacyjne zarządzenia o przymusie pracy od szesnastego roku 
życia, z posadą maszynistki w centrali Związku Spółdzielni Spo
żywców ״Społem”. Pracowała w tej instytucji do lutego 1945 roku.

Dla wielu młodych ludzi czynnikiem pozwalającym przetrwać 
ten dramatyczny czas była wiara w moc sztuki. Pisał Kotlarczyk do 
Wojtyły w październiku 1939 roku:

W ierzę, że ta straszliwa chwila, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, nie 
zniszczyła wszystkiego. Miłość wielkiej sztuki trwa, zwycięży i ... za
triumfuje. Polska będzie, Lolusiu, będzie prędzej niż nam się wydaje... 
A  my będziemy awangardą Jej najszlachetniejszej Sztuki, Jej Teatru. Jej 
Słowa. Będziemy!16.

Teatr i inne formy działalności artystycznej były próbą odnale
zienia sensu życia w okupacyjnej rzeczywistości. ״Tym, co podtrzy
mywało mnie na duchu -  wspominała Danuta Michałowska -  co 
nadawało sens memu życiu w tym strasznym czasie, był teatr!”.

W  Krakowie po ostatecznym zamknięciu Teatru im. J. Słowac
kiego (15 XI 1939 r.) oficjalne życie teatralne zamarło. Ale już 
w pierwszych miesiącach roku 1940 młodzież teatralna zaczęła się 
spotykać w prywatnych mieszkaniach na głośną lekturę tekstów 
i niekończące się dyskusje.

Droga artystyczna Michałowskiej w czasie okupacji będzie 
powiązana z grupą przyjaciół z ław uniwersyteckiej polonistyki 
i ״Studia 39” -  szkoły dramatycznej prowadzonej przez Krakowską 
Konfraternię Teatralną, powołanej w roku 1938 z inicjatywy Tade
usza Kudlińskiego. Już od października 1939 roku Karol Wojtyła 
wraz z Tadeuszem Kwiatkowskim, Juliuszem Kydryńskim, spoty
kali się w prywatnych mieszkaniach ״na czytaniu wielkiej literatu
ry polskiej”. Czytali, ״dzieląc się rolami”. Ich artystycznym prze
wodnikiem był mieszkający wówczas w Krakowie Juliusz Osterwa. 
W  sierpniu 1940 roku do grupy młodych osób zafascynowanych

16 Cyt. za: T. Malak, ״Polska będzie, Lolusiu...”, .Teatr” 1991 nr 11, s. 21״
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teatrem dołączyła Michałowska. Kydryński z Kwiatkowskim już 
znali o kilka lat młodszą koleżankę z wieczorów literackich, orga
nizowanych przed wojną w auli Gimnazjum Sobieskiego i żeńskie
go Gimnazjum im. Królowej Wandy. Z  inspiracji Osterwy czytali 
i interpretowali sztukę Stefana Żeromskiego pt. Uciekła mi prze
pióreczka. Czytali fragmenty aktu I i III Przepióreczki. Zachęceni 
przez twórcę Reduty, podjęli dalszą pracę. Postanowili przygotować 
scenicznie cały II akt, w którym występują tylko trzy osoby.

Nasza trójka: Karol, Julek i ja -  wspominała Michałowska -  znakomicie 
przystawała do tej części dramatu. Trzpiotowaty nieco i niepozbawiony 
wdzięku Julek -  Przełęcki, poważny, zasadniczy Karol, w swojej ulubionej 
wersji prostego człowieka -  Smugoń, i ja pomiędzy nimi: liryczna i zako
chana w uroczym docencie Przełęckim wiejska nauczycielka, żona Smugo- 
nia -  Dorota17.

Próby odbywały się codziennie wieczorem. Rezultaty swojej pra
cy młodzi artyści przedstawili zaproszonym gościom we wrześniu 
1940 roku w domu Kydryńskich. Według relacji Kwiatkowskiego:

N a godzinę przed spektaklem w sąsiednim mieszkaniu miały miejsca 
aresztowania. Gestapo, szukając maszyny do pisania, weszło do miesz
kania Kydryńskich, gdzie ona się w istocie znajdowała. G dy jednak 
sprawdzono, że służy jedynie do przepisywania jakichś wierszy, a nie do 
celów konspiracyjnych, nie przeprowadzono rewizji. Tymczasem obok, 
w salonie, była już przygotowana widownia, a za kwadrans lub dwa mieli 
nadchodzić zaproszeni na spektakl goście. Zbyt mało już było czasu na 
jego odwołanie, mimo że zachodziła obawa, iż Niemcy mogą przyjść po- 
nownie18.

Prezentacja II aktu Przepióreczki przebiegła jednak bez prze
szkód. Zgromadzona publiczność gratulowała Kudlińskiemu, że 
odkrył znakomitych młodych aktorów. Dalsze prace grupy były

17 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 128-129.
18 T. Kwiatkowski, Karol [w:] Młodzieńcze lata Karola Wojtyły. Wspomnienia, pod 

red. J. Kydryńskiego, Kraków 1990, s. 29.
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bezpośrednio związane z przyszłościowymi planami Osterwy, któ
ry po zakończeniu wojny miał zostać dyrektorem teatru krakow
skiego. Kudliński, pozostając z nim w bezpośrednim kontakcie, 
przygotowywał młodych artystów do ambitnego repertuaru, który 
zamierzano prezentować przy placu św. Ducha. Wspominała po la
tach Michałowska:

Przepióreczka, to ważny etap w moim życiu artystycznym, a Juliusz Oster
wa, który zamierzał po wyzwoleniu otworzyć sezon w Teatrze im. Sło
wackiego właśnie tym dramatem, chciał, abym to ja  z nim grała w owym, 
inaugurującym pierwszy powojenny sezon, polskim spektaklu. Różne siły 
i błahe w gruncie rzeczy przyczyny złożyły się na to, że plan Osterwy się 
nie powiódł. O n sam, dostrzegłszy mnie pewnego wieczora [1945 r.] za 
kulisami, kiedy właśnie zszedł ze sceny w kostiumie Przełęckiego, po
wiedział z jakimś szczególnym odcieniem żalu: moja przepióreczka — ucie
kła mi... I zapytał, dlaczego się nie zgłosiłam... [...] Moje miejsce było 
widocznie gdzie indziej; zawsze jakieś przypadki sterowały moim losem 
wbrew prostej logice19.

Jesienią 1940 roku w mieszkaniu Danuty Michałowskiej przy 
ul. Dunina-Wąsowicza 10 (obecnie: Smoleńsk 36) pracowali pod 
kierunkiem Wojtyły jako reżysera nad interpretacją Nocy tysiącznej 
drugiej Norwida i indywidualnie, z polecenia Osterwy, nad Hamle
tem Shakespeare’a. Według relacji Michałowskiej i Kydryńskiego, 
twórca Reduty powierzył młodym adeptom sztuki scenicznej napi
sanie ról Hamleta, Horacego, Ofelii własnym językiem.

W  październiku 1940 roku podczas sobotnich wieczorów 
w mieszkaniu Tadeusza Kudlińskiego dyskutowali i pracowali nad 
rolami z II aktu Wesela Wyspiańskiego. W  gronie uczestników tych 
spotkań -  oprócz Wojtyły, Kydryńskiego, Kwiatkowskiego, M i
chałowskiej -  pojawiły się kolejne osoby, zarówno z grona byłych 
członków ״Studia 39” (Krystyna Dębowska, Bogusława Czupry- 
nówna, Emil Dańko), jak i nowe (m.in. Wojciech Żukrowski, Ta

19 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 129.
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deusz Ostaszewski). Mniej więcej na przełomie stycznia i lutego 
1941 roku w mieszkaniu Kydryńskich odbył się pokaz scen z Wesela.

Od lutego do czerwca 1941 roku Michałowska nadal uczestni
czyła w teatralnych spotkaniach. Pracowali m.in. nad scenami z Wy
zwolenia. Do pokazu nie doszło. Na przeszkodzie stanęły inne plany 
artystyczne, a mianowicie inspirowana przez Juliusza Osterwę lek
tura Don Miquela Manary Oskara Miłosza. Dla osób, które utwo
rzą Teatr Rapsodyczny, praca nad misterium, obrazującym historię 
 człowieka idącego z piekła ku niebu” (jednym z najważniejszych״
tekstów dla tamtejszego pokolenia), była na pewno ważnym litera
ckim doświadczeniem. Osterwa wraz z Mieczysławem Limanow
skim interpretowali utwór Oskara Miłosza w Reducie. W  trakcie 
tych studiów utwierdzili się w przekonaniu, że stylizacja misteryjna 
jest najwłaściwszą metodą inscenizacyjną dla polskiego dramatu ro
mantycznego i neoromantycznego. W  niej twórcy Reduty widzie
li jedną z podstawowych właściwości polskiego stylu teatralnego. 
Osterwa przez wiele lat marzył o roli Miguela, nie znajdując jednak 
aktorki do roli Girolamy -  młodziutkiej dziewczyny, dzięki której 
bohater -  Miguel (odmiana Don Juana) z rozpustnika przemienia 
się w świętego, nie podejmował decyzji o scenicznej realizacji teks
tu. Girolamę ujrzał dopiero w 1941 roku w osobie Michałowskiej. 
Przekazał młodej aktorce egzemplarz sztuki Miłosza, rozpoczęto 
próby w mieszkaniu Kudlińskich; Miguelem miał być Emil Dańko.

Nic z tego nie wyszło, Emil zniknął i nigdy już nie zobaczyliśmy go.
Uciekł do lasu czy aresztowano go -  nie wiem, w każdym razie, przesta
liśmy się spotykać przez pewien czas, to już była wczesna wiosna 194120.

Zapewne w tym okresie zespół przystąpił do pracy nad napi
saną przez Juliusza Kydryńskiego jednoaktówką Fajka Kopernika. 
Kydryński stworzył tę fantastyczną historię poetycką z myślą o wy
stawieniu przez zespół przyjaciół i zapewne w konkretnej obsadzie: 
Mizantrop (Wojtyła), Maria (Michałowska), Poeta (Kydryński).

20 Ibidem, s. 132.
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W  tym samym czasie dr Kudliński zdołał nawiązać kontakt z dyrekto
rem Wodociągów Miejskich, p. Orzelskim, aby po raz pierwszy od czasu 
wybuchu wojny zespół mógł wystąpić na scenie (lokal przy ul. Łowiec
kiej 4), przed szerszą publicznością. Ze względu na aresztowanie kierow
nika wodociągów, inicjatywa nie mogła dojść do skutku, a próby Fajki 
Kopernika zostały przerwane.

Według relacji Michałowskiej Fajka Kopernika -  zabawna jed- 
noaktowa sztuka, napisana w stylu i pod wpływem Szaniawskiego, 
stanowiła ״poetycką, aluzyjną transpozycję przyjacielskiego układu 
między trójką młodych ludzi (mającą swój odpowiednik w wyko
nawcach II aktu Przepióreczki), wplecioną w całkowicie fikcyjną, 
żartobliwą fabułę”21.

Następne okupacyjne miesiące wykazały, że to nie Osterwa, ani 
Kudliński, lecz sprowadzony z Wadowic Mieczysław Kotlarczyk 
przesądził o losach grupy młodych ludzi, marzących o teatrze, któ
rzy próbowali znaleźć sens życia w trudnych wojennych warunkach.

Stanowiliśmy w czasie okupacji niemieckiej luźną grupę -  wspominał 
Kudliński -  związaną przedstawieniami w czasie Dni Krakowa w roku 
1939, teraz rozbitą, niewiedzącą, co począć, co czynić, gdy nie wolno 
było myśleć. Zaczęliśmy się więc zbierać, rozmawiać o teatrze, o różnych 
utworach wielkiego repertuaru, wreszcie w szczupłej przestrzeni czterech 
ścian próbowaliśmy grać pojedyncze sceny. W  czasie tych prac, wspo
minała często młodzież, biorąca w nich udział: gdyby tu był z nami D r 
Kotlarczyk! M łodzi uparli się i jakimiś, im tylko wiadomymi sposobami 
zwerbowali do Krakowa owego legendarnego D ra Kotlarczyka22.

W  sprowadzeniu w lecie 1941 roku Kotlarczyka do Krakowa 
i związaniu go z grupą młodych ludzi zafascynowanych teatrem klu
czową rolę odegrali wadowiczanie -  Wojtyła i Halina Królikiewicz.

Zanim jednak doszło do spotkania z Kotlarczykiem i rozpoczęcia 
niezwykle ważnego etapu w życiu osobistym i artystycznym Micha

21 Ibidem, s. 332-333.
22 T. Kudliński, Geneza [w:] Teatr Rapsodyczny, Kraków 1948, s. 26. Zob. m.in. 

H . Kwiatkowska, Wielki Kolega, Kraków 2003.
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łowskiej, przyszła twórczyni Teatru Jednego Aktora pracę zarobkową 
łączyła z intensywną nauką. W  roku 1941 zdawała bowiem matu
rę pisemną i ustną, zgodnie z ówczesnymi ustaleniami ze wszyst
kich przedmiotów (״chodziło o niepodważalność tych egzaminów 
w przyszłości”). W  tymże roku rozpoczęła studia na Tajnym Uni
wersytecie Jagiellońskim. Początkowo uczęszczała na zajęcia ze sla
wistyki, następnie przeniosła się na polonistykę. W  tym czasie dwu
krotnie zmieniała mieszkanie. Konieczność opuszczenia mieszkania 
w kamienicy przy ul. Wąsowicza była powiązana z prowadzoną przez 
Niemców akcją wysiedlenia Żydów do getta w Podgórzu i wykwa
terowania Polaków z zadbanych domów do opuszczonych przez ro
dziny żydowskie mieszkań na Kazimierzu. Przez parę miesięcy M i
chałowska zajmowała skromny lokal na placu Nowym 8, następnie 
udało się jej przenieść do mieszkania przy ul. Szlak 21. Uczęszczała 
na tajne wykłady i ćwiczenia m.in. Mieczysława Małeckiego, Zeno
na Klemensiewicza, Stanisława Urbańczyka, Franciszka Sławskiego, 
Kazimierza Wyki, Kazimierza Nitscha, Stanisława Pigonia, Juliana 
Krzyżanowskiego. W  jej pokoju na ul. Szlak w ramach tajnego Uni
wersytetu prowadzili zajęcia m.in. Nitsch, Tadeusz Lehr-Spławiński, 
Ludwik Kamykowski. W  gronie studentów polonistyki byli wówczas 
m.in. przyszli profesorowie: Alfred Zaręba, jego przyszła żona -  M a
ria, Zbigniew Gołąb i późniejsi aktorzy: Magdalena Grodyńska, Ro
man Stankiewicz. Wraz z Michałowską studiowała również przyja
ciółka z dzieciństwa, wspomniana już Małgorzata Stanisławska.

W  lipcu 1941 roku do Krakowa przyjechał Mieczysław Kot- 
larczyk (״przedarł się przez zieloną granicę, uciekając z Wadowic 
przed aresztowaniem”) i zamieszkał wraz z rodziną u Wojtyły przy 
ul. Tynieckiej 10. Według relacji Michałowskiej w tymże miesiącu 
Wojtyła zorganizował spotkanie Kotlarczyka z Kudlińskim. Po tej 
rozmowie grono przyjaciół, głównie aktorów ״Studia 39”, otrzyma
ło zalecenie lektury Króla-Ducha.

Można przypuszczać, że decyzja o powstaniu nowego zespołu 
teatralnego, złożonego z młodych ludzi zafascynowanych sceną
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i mających już pewne doświadczenia artystyczne, zapadła w trakcie 
pierwszych, prowadzonych już po przyjeździe Kotlarczyka do Kra
kowa, prywatnych rozmów z Wojtyłą. Pierwszym miejscem dys
kusji i prób scenicznych Rapsodyków było mieszkanie pp. Dębow- 
skich przy ul. Komorowskiego 7. Tutaj odbyło się 22 sierpnia 1941 
roku spotkanie, od którego należy datować historię podziemnego 
zespołu Kotlarczyka (nazwa ״Teatr Rapsodyczny” pojawiła się do
piero w okresie powojennym). W  trakcie tego wieczoru Kotlarczyk 
przedstawił program artystyczny teatru słowa: ״Słowo jako środek 
wyrazowy, jako narzędzie sztuki, jako materiał artystyczny jest ma
teriałem ostatecznego, najwyższego i najdoskonalszego rzędu”. We 
wspomnieniach uczestników tego spotkania pozostały te fragmen
ty płomiennej wypowiedzi Kotlarczyka o pięknie słowa mówionego 
przez aktora (tekst poetycki powinien być słuchany, a nie czytany, 
 bo w czytaniu przepada cały czar dźwiękowy poezji, przepada cały״
czar rytmiki i muzyki słowa”). W  młodych artystach Kotlarczyk 
pragnął zobaczyć spadkobierców dawnych aktorów -  rapsodów, 
pozbawionych kurtyny i dekoracji, ״co przed wiekami od chaty do 
chaty i od dworu do dworu chodzili z żywym słowem”23.

Zespół Rapsodyków, w którego skład weszło pięcioro aktorów: 
Kotlarczyk, Wojtyła, Michałowska, Królikiewicz (później Kwiat
kowska), Krystyna Dębowska (później Ostaszewska), w trudnej 
okupacyjnej rzeczywistości podjął próbę przywrócenia żywemu, 
mówionemu Słowu -  właściwego znaczenia, piękna. Spotykali się 
dwa razy w tygodniu (w środy i soboty o godzinie 18; w te dni praca 
w niemieckich instytucjach kończyła się wcześniej), nie zważając na 
łapanki i rozwieszane na murach afisze o kolejnych rozstrzeliwa
niach. W  następnych latach zespół Kotlarczyka przygotuje siedem 
podziemnych premier, do których Tadeusz Ostaszewski stworzy 
oszczędne, ograniczone do paru elementów, scenografie.

23 Wszystkie cytaty pochodzą z tekstów Kotlarczyka. Zob. M . Kotlarczyk, 
K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym. 60-leciepowstania Teatru Rapsodycznego, wstęp 
i opracowanie J. Popiel, wybór tekstów T. M alak i J. Popiel, Kraków 2001.
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Michałowska do momentu zetknięcia się z Kotlarczykiem ma
rzyła o teatrze dramatycznym, swe fascynacje teatralne kierowała 
w stronę aktorstwa Stanisławy Wysockiej, Wandy Siemaszkowej, 
Zofii Jaroszewskiej. Kotlarczyk zaproponował całkiem odmienną 
wizję teatru, opartą na wyrzeczeniu się teatralności i całkowitym 
skupieniu na słowie. Michałowska dała się dość szybko przekonać 
do nowej wizji teatru, głównie dlatego, że zawsze interpretowanie 
poezji sprawiało jej wielką przyjemność. A w przypadku wykony
wania utworów lirycznych, prozy poetyckiej, sposób artystycznego 
wypowiadania słowa był kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Pierwszą premierą zespołu Kotlarczyka był Król-Duch Juliu
sza Słowackiego. 1 listopada 1941 roku w salonie matki Krystyny 
Dębowskiej kilkanaście osób uczestniczyło w niezwykłym -  jak na 
ówczesne czasy i warunki -  spektaklu.

Naszą sceną był rozłożony pod ścianą dywan; na ścianie ciemnogranato
wa kotara, a na niej wisiała biała gipsowa maska pośmiertna Słowackiego 
(według pomysłu Ostaszewskiego), pod nią przypięte trzy chryzantemy. 
Obok stał fortepian, na którym leżała gruba, piękna księga [egzemplarz 
Króla-Ducha] ze wstęgami barwnymi oznaczającymi rozdziały. Tuż przy 
księdze stał lichtarz ze świecami. M ietek Kotlarczyk zapalał świece i ot
wierał księgę, co stanowiło znak rozpoczęcia spektaklu; na końcu zamykał 
księgę i gasił płomień. Staliśmy w piątkę na dywanie, czasem Krystyna 
grała służące nam za tło utwory Chopina. Vis a vis siedzieli na krzesłach 
widzowie -  nasi przyjaciele i ich zaufani przyjaciele24.

Czterdzieści lat od pierwszego listopadowego wieczoru M icha
łowska w rozmowie z Tadeuszem Sobolewskim tak mówiła o tam
tym doświadczeniu:

Myśmy rozumieli aktorstwo nie jako sztukę udawania, lecz jako sztukę 
przekazywania. Dla Mieczysława Kotlarczyka aktor był medium, któ
re przemawiało ze sceny o sprawach najistotniejszych. Mieliśmy pełnić

24 H . Kwiatkowska, op.cit., s. 72. Uzupełnienia zaczerpnięte z opisu T. Kudliń
skiego, op.cit., i D. Michałowskiej'.
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misję, tak to się określało szumnie od samego początku. W pajano nam, 
że teatr to służba Bogu, ojczyźnie -  służba słowu, w ewangelicznym 
rozumieniu. [...] Myśmy w naszym teatrze wracali do eposów, ale nie 
starożytnych, lecz tych, które tworzyli poeci romantyczni, kiedy to po 
upadku powstania została napisana poetycka historia narodu, w której 
naród mógł się przejrzeć i rozpoznać na nowo. Romantycy brali wzory 
od Greków, z proroctw biblijnych, z mistyki chrześcijańskiej, z pieśni lu
dowej. A  myśmy w sto lat później, w noc okupacji, rozumieli, że te rzeczy 
trzeba przywołać na nowo25.

Szczególne, konspiracyjne warunki działalności teatralnej przy
czyniły się do odkrycia nowej formuły teatru -  teatru słowa, tea
tru rapsodycznego. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy ta idea 
była już w pełni pojawiła się w dniu prapremiery Króla-Ducha. Być 
może intuicyjnie przeczuwana, skrystalizowała się dopiero po kilku 
pierwszych przedstawieniach. W  każdym razie najistotniejszy jest 
fakt, że Kotlarczyk w sposób świadomy dążył do uczynienia z ży
wego słowa, wypowiadanego przez aktorów w warunkach ״poza- 
scenicznych”, podstawowy środek teatru.

W  okupacyjnym okresie działalności Teatru Rapsodycznego 
konstrukcja dramatyczna spektaklu oparta była na relacji pomiędzy 
dwiema, trzema postaciami grającymi role wiodące a chórem. Kot- 
larczyk ״kreował zwykle postaci wiodące, przekazując myśl autora, 
Karol Wojtyła przeważnie był w pewnym sensie jego adwersarzem”. 
Trzy panie -  Michałowska, Królikiewicz, Dębowska -  występowały 
głównie w chórze, ״malując tło lub przekazując komentarz znajdu
jący się w danym utworze”. Kotlarczyk, reżyserując chór, dążył z jed
nej strony do osiągnięcia efektu jednego głosu złożonego z trzech 
głosów, ale i umiejętnie wykorzystywał odmienne warunki każdej 
z aktorek. Michałowska wykonywała przede wszystkim partie li
ryczne, Dębowska (״o zmysłowej urodzie i ciemnym głosie”) -  dra
matyczne, a Królikiewicz przekazywała ״treści racjonalne”. Niekie

25 T. Sobolewski, Słudzy słowa. Rozmowa z Danutą Michałowską, ״Literatura” 
1981 nr 47 (19 XI).
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dy spektakl wzbogacała muzyka: na pianinie bądź fortepianie grała 
Władysława Markiewiczówna, a na wiolonczeli Stefania Gorecka. 
Na rolę każdego Rapsodyka składał się tekst przypisany danej po״
staci wraz z dotyczącymi jej opisami autora”. Aktorzy -  wspomi
nała Kwiatkowska -  nie mieli ״żadnego bezpośredniego kontaktu 
ze sobą na scenie”, cały tekst wypowiadali ״wobec publiczności”26. 
I w tej stylistyce już wówczas widzieli cechy stylu ״rapsodycznego”. 
Kudliński, po latach wspominając te okupacyjne przedstawienia, 
pisał:

Te warunki i okoliczności przyczyniły się do misteryjnego nastroju 
wieczorów Kotlarczyka; brak rampy scenicznej, bezpośrednie obcowa
nie słuchaczy z aktorami, repertuar wizyjny celebrowany odświętnie -  
wszystko to przyczyniło się do swoistej, wręcz obrzędowej aktywizacji 
uczestników27.

W  pierwszym okresie pracy, w trudnej atmosferze okupacji, 
ważny był sam fakt spotykania się i rozmów. Michałowska wspo
mina jeden z takich grudniowych wieczorów roku 1941:

Był to bardzo piękny wieczór. Czytaliśmy i recytowaliśmy szereg frag
mentów dotyczących wigilii i świąt Bożego Narodzenia z Chłopów, 
z Potopu, kolędę ze Złotej Czaszki, modlitwę Konrada z Wyzwolenia -  
Zdzisiu [Mrożewski] czytał wiersz Miłaszewskiego, a W ładek [Woźnik] 
Psalm Wigilii i Pieśń od ziemi naszej Norwida. Potem śpiewaliśmy kolędy, 
a Tadzio Kudliński wygłosił piękne przemówienie na temat braterstwa 
wszystkich w sztuce i wezwał do ogólnego mówienia sobie ty. Odtąd 
mieliśmy być naprawdę jedną rodziną28.

Okupacyjny Teatr Rapsodyczny był ״jednym z protestów prze
ciwko eksterminacji kultury polskiego narodu na jego własnej zie
mi; był jedną z form podziemnego, konspiracyjnego ruchu oporu

26 H . Kwiatkowska, op.cit., s.74.
27 T. Kudliński, Dawne i nowe przypadki״teatrała”, Kraków 1975, s. 153.
28 D. Michałowska, Kronika Teatru Rapsodycznego, Archiwum domowe Aktorki, 

s. 10-11.
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przeciwko okupacji i okupantowi w Polsce”. W  tym okresie Rapso- 
dycy odbyli około stu prób teatralnych, dali siedem konspiracyjnych 
premier, zagrali w sumie 22 przedstawienia w prywatnych mieszka- 
niach29. Kwiatkowska wspomina:

O terminie przedstawienia zawiadamialiśmy znajomych za pomocą 
swego rodzaju wici. Czasy były bardzo niebezpieczne, niemal codzien
nie Niemcy aresztowali czy rozstrzeliwali Polaków. Zbieraliśmy się więc 
na spektakle w salonach odważnych ludzi, którzy użyczali nam swoich 
mieszkań. Przychodziliśmy pojedynczo, aby nie zwrócić uwagi hitlerow
skich patroli. Po spektaklach także rozchodziliśmy się osobno30.

Michałowska uczestniczyła we wszystkich okupacyjnych projek
tach artystycznych zespołu Kotlarczyka. Szczególnie pracochłonny 
od strony artystycznej był okres pierwszego półrocza 1942 roku. 
Odbyły się wówczas aż trzy premiery nowych sztuk. W  Beniowskim 
(14 II), który w rapsodycznej wersji był przede wszystkim opowieś
cią o Juliuszu Słowackim, Kotlarczyk wyodrębnił jakby trzy dra- 
matispersonae: Słowacki -  człowiek (partie Kotlarczyka), Słowacki 
-  artysta (partie Wojtyły), Słowackiego poezja (chór trzech akto
rek: Dębowskiej, Królikiewicz, Michałowskiej). ״Głównym moim 
tekstem -  wspominała po latach -  był taniec gołębi, prowadzących 
naszego bohatera w nową cudowną awantur girlandę -  mówiłyśmy 
ten fragment we dwie z Haliną Królikiewiczówną”31. Jeszcze parę 
lat temu, w trakcie rozmowy ze studentami Krakowskiej Szkoły Te
atralnej, Michałowska interpretowała (przywołując po latach z pa
mięci) ten niezwykle uroczy fragment z Beniowskiego.

Hymny Jana Kasprowicza (28 III 1942 r.) to niewątpliwie jedno 
z najważniejszych, od strony ideowej i artystycznej, osiągnięć Rap- 
sodyków z okresu wojny i okupacji. Utwory składające się na spek
takl Kotlarczyka (Święty Boże, Święty Mocny, Salve Regina, Salome,

29 D. Michałowska, op.cit., s. 10-11.
30 H . Kwiatkowska, Wielki Kolega..., s. 74.
31 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 204.
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Maria Egipcjanka, Judasz, Dies Irae, Moja pieśń wieczorna, Hymn św. 
Franciszka) były bardzo bliskie Rapsodykom -  studentom uniwer
syteckiej polonistyki. Z  zachowanych relacji możemy wnioskować, 
że w okupacyjnej wersji Hymnów partie Salome interpretowała Dę- 
bowska, Marii Egipcjanki -  Michałowska, św. Franciszka -  Wojty
ła, Judasza -  Kotlarczyk.

Trudno z dzisiejszej perspektywy stwierdzić, które fragmenty 
tekstu interpretowała Michałowska w kolejnej premierze -  Godzi
ny Wyspiańskiego (22 V 1942 r., scenariusz oparty na fragmentach 
Studium o Hamlecie, Akropolis i Wesela). Aktorka pamięta jednak, że 
premiera odbyła się w jej mieszkaniu przy ul. Szlak 21. Po przerwie 
wakacyjnej zespół Kotlarczyka wznowił prace teatralne na początku 
września. Wśród widzów nowej premiery -  Portret artysty C.K. Nor
wida (3 X 1942 r., w scenariuszu Kotlarczyk wykorzystał następują
ce utwory: Rzecz o wolności słowa, Promethidion, Fortepian Chopina, 
Polka, Epos nasza) był m.in. Juliusz Osterwa, który z entuzjazmem 
odniósł się do stylu teatralnego Rapsodyków i sposobu interpretacji 
wiersza.

Od października 1942 roku Michałowska brała udział w pró
bach Pana Tadeusza. 1 listopada, w pierwszą rocznicę debiutu arty
stycznego zespołu Kotlarczyka, Rapsodycy wznowili Króla-Ducha 
i zagrali przedstawienie, które obejrzał m.in. Osterwa. 28 listopada 
1942 roku odbyła się w mieszkaniu pp. Goreckich premiera Pana 
Tadeusza. Ostatnią okupacyjną premierą, w której wystąpiła M i
chałowska, był Samuel Zborowski Słowackiego (16 III 1943 r). Sa
muela interpretował Wojtyła, Kanclerza -  Tadeusz Kwiatkowski, 
Lucyfera -  Kotlarczyk, Michałowska wraz z Dębowską i Królikie- 
wiczówną wystąpiła w Chórze. Ostatnie, szóste przedstawienie Sa
muela zagrano najprawdopodobniej w maju lub czerwcu 1944 roku.

W  październiku 1943 roku rozpoczęły się próby do kolejnego 
spektaklu, którego scenariusz został oparty na dwóch dramatach 
Karola Huberta Rostworowskiego: Miłosierdzie i Straszne dzieci. 
Wspomina Michałowska:
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Nastrój tych prób był jakby trochę inny: Karol Wojtyła był duszą nie 
przy nas -  przygotowywał się do stanu duchownego i pracę w zespole 
traktował jako obowiązek koleżeński, ale nie wkładał w nią ani serca, ani 
zapału. Brakowało go bardzo32.

Próby odbywały się nieregularnie. Po wakacjach 1944 roku pla
nowano jednak wznowienie bardziej systematycznej pracy. W y
darzenia wojenne przeszkodziły w realizacji dalszych projektów. 
Prawdziwym przeżyciem pokoleniowym staje się wiadomość o wy
buchu w Warszawie powstania. Michałowska brała udział w akcji 
pomocy uchodźcom z powstania warszawskiego, znajdującym się 
w Pruszkowie. W  Krakowie 6 sierpnia 1944 roku nastąpiła słynna 
 czarna niedziela”. Niemcy chodzili od domu do domu, aresztując״
mężczyzn, kilka tysięcy ludzi zamknięto w obozie w Płaszowie. A r
tystka wspomina:

Następnego dnia zarządzono przymusowe wyjazdy do kopania rowów, 
głównie przeciwczołgowych, na północ i wschód od Krakowa. Bez pod
bitej codziennie legitymacji nie można było wyjść na ulicę. Obowiązek 
udziału w tych pracach dotyczył wszystkich od szesnastego do pięć
dziesiątego roku życia -  musieliśmy stawiać się na dworcu kolejowym 
w Krakowie o godzinie piątej rano; ładowano nas do wagonów i wieziono 
w okolice Miechowa, Słomnik albo Bochni. Świadczyło to o niewątpli
wie zbliżającej się ofensywie ze wschodu33.

Wydarzenia sierpnia 1944 roku i następnych miesięcy w prakty
ce uniemożliwiły planowanie nowych premier. Bardziej na teatralne 
rozmowy niż próby spotykano się tylko w niedzielne popołudnia. 
Według relacji Michałowskiej ostatnim dniem kopania okopów był 
23 grudnia 1944 roku. Trzy tygodnie później, 18 stycznia, oddziały 
radzieckie 1. Frontu Ukraińskiego wkroczyły do Krakowa.

W  styczniu 1945 roku w Krakowie pojawiła się możliwość roz
poczęcia legalnej działalności artystycznej i naukowej. W  dwóch

32 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 153.
33 Ibidem, s. 99.
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M״ ój los był przesądzony -  chciałam być aktorką”

kolejnych miesiącach ukazały się pierwsze numery ״Dziennika Pol
skiego” i ״Tygodnika Powszechnego”, wznowiły działalność Polska 
Akademia Umiejętności, Akademia Sztuk Pięknych i Uniwersytet 
Jagielloński. 19 lutego spektaklem Uciekła mi przepióreczka Stefana 
Żeromskiego w reżyserii Juliusza Osterwy i z nim w roli Przełęckie- 
go zainaugurował swoją powojenną historię Teatr im. J. Słowackie
go (pod dyrekcją Karola Frycza i Teofila Trzcińskiego), a 31 marca 
Mężem doskonałym Jerzego Zawieyskiego (reż. Jerzy Ronard Bu- 
jański) -  Stary Teatr (pod dyrekcją Bujańskiego i kierownictwem 
artystycznym Andrzeja Pronaszki).

Powojenny okres działalności Teatru Rapsodycznego rozpo
częła premiera Grażyny, Konrada Wallenroda, Zawiszy Czarnego 
(22 IV 1945 r., spektakl grany również pod tytułem Grunwald), 
przedstawienia opartego na fragmentach utworów Adama Mickie
wicza i Juliusza Słowackiego. Michałowska wraz z okupacyjnymi 
przyjaciółmi: Królikiewicz-Kwiatkowską, Dębowską-Ostaszewską 
i Kotlarczykiem rozpoczęła nowy etap artystycznej działalności, 
który wykreuje ją na wspomnianą we wstępie wielką damę polskiej 
sceny, gwiazdę legendarnego Teatru Rapsodycznego i Teatru Jed
nego Aktora.





Michałowska M uzą Teatru Rapsodycznego

W  pierwszym sezonie powojennej działalności Teatr Rapsodyczny 
nie miał stałej siedziby. Przedstawienia odbywały się w sali kina 
.Wolność” przy ul. 18 Stycznia (obecnie Królewska)״

Już na pierwszym powojennym afiszu teatralnym i w pierwszym 
programie teatralnym, towarzyszącym premierze Grażyny, Konrada 
Wallenroda, Zawiszy Czarnego, pojawiła się nazwa zespołu -  Teatr 
Rapsodyczny. Uzasadniano ją w dwojaki sposób. Z  jednej strony 
było to nawiązanie do ״rapsodów -  poematów bohaterskich”, które 
pisali Słowacki i Wyspiański. Z  drugiej -  pragnienie podkreślenia 
wspólnoty z owymi pradawnymi wędrownymi rapsodami, którzy 
byli głosicielami ״Żywego Słowa”. W  zamieszczonym w programie 
teatralnym artykule -  Co to jest Teatr Rapsodyczny? -  Kotlarczyk 
pisał:

Narodził się z zachwytu nad Królem-Duchem. Rapsodami Słowackiego 
rozpoczęliśmy w roku 1941 działalność i stąd nazwa. Nie wymyśliliśmy 
jej. Przyszła sama. Zrezygnowaliśmy z kurtyny i dekoracji, z kostiumu 
i maski [...]. Teatr Rapsodyczny jest teatrem słowa. Jest dematerializacją 
teatru w dotychczasowym rozumieniu. Jest czystą ideą teatru. Jest, jeśli 
tak wolno byłoby sformułować, Teatrem Ducha Teatru1.

Kolejne premiery odbyły się w odstępach miesięcznych. 23 maja 
przedstawiono Pana Tadeusza, a 30 czerwca Beniowskiego. M icha

1 M . Kotlarczyk, K. Woj'tyła, O Teatrze Rapsodycznym.. 60-leciepowstania Teatru 
Rapsodycznego..., s. 11-12.
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łowska -  wspominając tamte lata przy różnych okazjach -  pod
kreślała, że w pierwszym powojennym sezonie teatralnym Teatr 
Rapsodyczny był jedynym zespołem w sposób konsekwentny re
alizującym okupacyjne marzenia twórców o programie repertuaro
wym teatru w wolnej Polsce, w którym czołowe miejsce miały zająć 
dzieła polskich romantyków i neoromantyków.

W  trzech pierwszych premierach zespół aktorski Teatru Rapso
dycznego tworzyli uczestnicy okupacyjnych wieczorów teatralnych 
(Królikiewicz, Michałowska, Ostaszewska, Kotlarczyk, Antoni 
Żuliński). Byli wówczas doskonale rozumiejącą się grupą artystów, 
w której wszyscy odczuwali brak Karola Wojtyły (1 listopada 1946 
roku przyjął święcenia kapłańskie).

W  trudnej powojennej rzeczywistości Rapsodycy zagrali w Kra
kowie 41 przedstawień, ponadto wystąpili m.in. we Wrocławiu 
(lipiec 1945 r.!), w Karpaczu, Świdnicy, Częstochowie. Grali ״dla 
wojska, dla robotników, a nade wszystko dla młodzieży krakow
skich szkół wszystkich typów i stopni: powszechnych, średnich 
i wyższych” . Władze krakowskiego okręgu szkolnego uznały Teatr 
Rapsodyczny za teatr szkolny, obowiązkowy w edukacji szkolnej (tę 
uchwałę anulowano już we wrześniu 1946 roku. Zarzucono wów
czas Kotlarczykowi, że lansuje trudne i przebrzmiałe dzieła Słowa
ckiego oraz Wyspiańskiego).

Następne, powakacyjne już premiery (sezon 1945/1946) poświę
cone były wybranym gatunkom literackim: Hymny Jana Kasprowi
cza (od tego spektaklu w zespole Rapsodyków pojawiła się trójka 
nowych aktorów: Alina Urbańczykowa, Jan Adamski, August Ko
walczyk), Bajka (teksty Mickiewicza, Słowackiego, Lucjana Rydla, 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Lepolda Staffa), Sielanka (teksty 
Jana Kochanowskiego -  Sobótka, Szymona Szymonowica -  Żeńcy, 
Franciszka Karpińskiego -  Laura i Filon, Kazimierza Brodzińskie
go -  Wiesław, Wyspiańskiego -  Wesele, Władysława St. Reymonta -  
Chłopi). Kotlarczyk w sposób świadomy budował repertuar z myślą 
o młodzieży, której chciał przybliżyć wybitne dokonania polskiej
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literatury. Nie należy się więc dziwić, że zyskiwał uznanie wielu 
ówczesnych nauczycieli -  polonistów, dostrzegających w programie 
Rapsodyków interesujące wzbogacenie edukacji szkolnej. Dla doro
słej publiczności najcenniejszym walorem spektakli zespołu Kotlar- 
czyka była przede wszystkim ״kultura słowa”, ojczystej mowy, która 
po latach mogła się pojawić w jawnym teatrze.

Pierwszy powojenny sezon teatralny całkowicie pochłonął M i
chałowską. Niewiele znajdowała czasu na kontynuowanie rozpo
czętych w okresie okupacji studiów polonistycznych. Była jednak 
przekonana, że powinna uzyskać magisterium. Zdołała zaliczyć 
zaległe egzaminy z gramatyki historycznej, dialektologii, historii 
filozofii i literatury francuskiej. Do początku roku 1946 uczest
niczyła jeszcze w niektórych zajęciach prowadzonych w słynnym 
 Gołębniku” (ul. Gołębia 20). Do ukończenia studiów brakowało״
jej egzaminu z historii i pracy dyplomowej. Z  profesorem Stanisła
wem Pigoniem ustaliła nawet temat pracy magisterskiej -  Historia 
polskiej teorii dramatu. Przyczyną nieukończenia studiów był splot 
różnych przypadków: kłopoty w życiu osobistym (״katastrofa w sfe
rze moich związków uczuciowych umęczyła mnie do ostatecznych 
granic i sprawiła, że zobojętniałam na wszystko”), intensywna praca 
w Teatrze Rapsodycznym, a przede wszystkim postawa Kotlarczy- 
ka. Teatr coraz bardziej wymagał pełnej dyspozycyjności:

Codzienne próby albo spektakle, przepisywanie scenariuszy; zajmowałam 
się sekretariatem i zaopatrzeniem, wyszukiwałam materiały na kostiumy, 
uczestniczyłam w wielogodzinnych dyskusjach nad formułowaniem szcze
gółowych zasad funkcjonowania, etyki i estetyki Teatru Rapsodycznego.

Zdecydowała się więc w roku 1946 poprosić dyrektora Kotlar- 
czyka o trzy miesiące urlopu.

M iałam nadzieję, że w tym czasie uda mi się napisać pracę magisterską 
i uzupełnić brakujące zaliczenia. Teraz rozegrała się jedna z wielkich scen: 
moja prośba została oceniona jako zdrada stanu -  odstępstwo od wielkiej 
Sprawy, jedynej, jaka liczy się we wszechświecie. [...] Wysłuchałam po
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nadgodzinnej, miażdżącej mowy prokuratorskiej: ośmieliłam się prosić 
o zwolnienie na trzy miesiące z posterunku w służbie Sztuki, opuścić 
placówkę -  zapewne z zamiarem przeniesienia się w przyszłości gdzie 
indziej (bo w jakim innym celu i do czego potrzebny mi był stopień ma
gistra?). Wobec tego rodzaju zdradzieckich zamysłów nie było dla mnie 
miejsca w zespole...2.

Po wysłuchaniu tak zdecydowanej argumentacji Michałowska 
zrezygnowała z prośby o urlop. Ta kapitulacja oznaczała definitywne 
rozstanie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Studiów polonistycznych 
nigdy nie ukończyła. Ale doświadczenia uniwersyteckie ukształto
wały jej sposób myślenia, krąg literacko-filozoficznych fascynacji. 
Spotkanie na drodze swojego życia Pigonia, Władysława Tatarkie
wicza, Mieczysława Brahmera, Juliana Krzyżanowskiego, Wyki, 
Nitscha, Urbańczyka, Małeckiego, Klemensiewcza w sposób decydu
jący wpłynęło na późniejsze wybitne osiągnięcia Michałowskiej jako 
pedagoga, autorki podręczników z zakresu wymowy i interpretacji 
wiersza. To na Uniwersytecie uzyskała podstawy wiedzy z zakresu 
gramatyki historycznej i opisowej języka polskiego, z dziejów pol
skiej wersyfikacji, które w sposób praktyczny potrafiła wykorzystać 
zarówno w swojej działalności artystycznej, jak i pedagogicznej. M i
chałowska z czasem stała się prawdziwym autorytetem w dziedzinie 
wymowy i praktycznych umiejętności w interpretacji wiersza, cenio
nym nie tylko w środowisku teatralnym, lecz także uniwersyteckim.

18 marca 1946 roku decyzją Zarządu Głównego Związku Ar
tystów Scen Polskich (ZASP) Teatr Rapsodyczny został uznany 
za teatr zawodowy (działający na podstawie koncesji Minister
stwa Kultury i Sztuki i konwencji z ZASP), a członkowie zespo
łu otrzymali status zawodowych aktorów (Kotlarczyk i Żuliński) 
bądź członków kandydatów (Królikiewicz-Kwiatkowska, M icha
łowska) czy członków aspirantów ZASP-u (Dębowska-Ostaszew- 
ska, Ostaszewski, Adamski i Kowalczyk). Od września 1946 roku

2 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 113-114.
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Teatr Rapsodyczny występował w, użytkowanej wspólnie z Teatrem 
Groteska”, sali przy ul. Skarbowej 2. Coraz bardziej opornych wo״
bec repertuaru Rapsodyków przedstawicieli władzy i części krytyki 
nie przekonał nawet spektakl oparty na wierszach współczesnych 
autorów pt. Żołnierzowi rapsod (6 X 1946 r.).

Michałowska we wspomnieniach podkreśla, że ówczesne ata
ki na Teatr Rapsodyczny były częścią dokonujących się w Polsce 
zmian w polityce kulturalnej państwa. W  pierwszych powojen
nych miesiącach wysuwane w stosunku do Teatru Rapsodycznego 
wątpliwości były na razie określane jako ״życzliwa troska o kształt 
artystyczny” teatru. Może dlatego, że zespół Kotlarczyka funkcjo
nował nieco na marginesie oficjalnego życia teatralnego. W  miarę 
pojawiania się kolejnych zapowiedzi repertuarowych te uwagi dość 
szybko przekształciły się w ostro formułowane zarzuty. Okazało się, 
że wbrew ״życzliwym radom” Kotlarczyk nie tylko planował Króla- 
-Ducha, ale przygotowywał się do realizacji Samuela Zborowskie
go. Premiera pierwszego ze wspomnianych utworów Słowackiego 
(2 XI 1946 r.) była logicznym zamknięciem pięciolecia działalności 
teatru. Kotlarczyk w programie do przedstawienia notował: ״Linia 
rozwoju wzięta w klamry oktaw Słowackiego. Droga po prostu od 
Króla-Ducha do Króla-Ducha”.

Od momentu wznowienia działalności do zakończenia sezo
nu 1946/1947 Teatr Rapsodyczny, nie mając własnej sali, dał 275 
przedstawień, w tym 66 poza Krakowem (Wrocław, Częstochowa, 
Karpacz, Świdnica, Katowice, Warszawa, Kielce, Łódź, Rzeszów). 
Żeby ukonkretnić skalę ówczesnych teatralnych obowiązków M i
chałowskiej trzeba jeszcze dodać, że wraz z zespołem Teatru Rapso
dycznego uczestniczyła w dziesiątkach okolicznościowych akademii 
i imprez artystycznych, organizowanych w świetlicach wojskowych, 
siedzibach organizacji młodzieżowych i stronnictw politycznych. 
Stosunkowo duża liczba spektakli poza Krakowem warunkowa
na była trudnościami wynikającymi z braku własnej sali teatralnej 
i niezbyt przychylnym przyjęciem ze strony części publiczności kra
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kowskiej. Niechęci władz krakowskich towarzyszył entuzjazm środo
wisk inteligenckich i kościelnych. Występy gościnne były przyjmo
wane dobrze, niekiedy wręcz entuzjastycznie. Zarówno w oficjalnych 
sprawozdaniach, jak i relacjach Rapsodyków odnajdziemy informa
cje potwierdzające fakt, iż w pierwszych dwóch sezonach teatralnych 
trudno było mówić o wypłacaniu aktorom stałych gaży. Częstokroć 
osoba odpowiedzialna za księgowość rozdawała ״niewielkie sumy na 
zasadzie działowej”. Michałowska i pozostali Rapsodycy wielokrot
nie opowiadali mi o swoich dramatycznych sytuacjach życiowych, 
związanych z brakiem podstawowych środków do życia. Tylko wiara 
w sztukę pozwalała im przetrwać te trudne miesiące.

Kłopoty lokalowe Teatru Rapsodycznego przybrały dramatycz
ny wymiar na wiosnę 1947 roku, kiedy to -  według relacji Kot- 
larczyka -  ówczesny wojewoda krakowski Kazimierz Pasenkiewicz 
pozbawił Rapsodyków za ״niespołeczną i antypaństwową robotę” 
prawa korzystania z sali teatralnej przy ul. Skarbowej. W  tej sytuacji 
z pomocą Kotlarczykowi przyszedł ówczesny prymas Polski, kar
dynał August Hlond, umożliwiając adaptację dawnej kaplicy sióstr 
Miłosierdzia przy ul. Warszawskiej 5 (poprzednio mieściło się tam 
Studio Dramatyczne Iwo Galla). W  budynku sióstr już wcześniej 
Kotlarczyk -  myśląc o przyszłości swego zespołu -  założył Studio 
Dramatyczne, które stanowiło rodzaj szkoły dramatycznej. Zada
niem Studia była ״praca nad rozwojem stylu rapsodycznego jako 
drogi do ogólnego, polskiego stylu teatru -  oraz wychowanie mło
dzieży dla sceny rapsodycznej”. Studio działało od września 1946 
do 1 marca 1953 roku; początkowo jego kierownikiem był Kudliń
ski, następnie Kotlarczyk. To on wraz z Michałowską prowadzili 
najwięcej zajęć i decydowali o włączeniu słuchaczy do pracy arty
stycznej w zespole Teatru Rapsodycznego. Michałowska z adep
tami sztuki aktorskiej prowadziła przede wszystkim teoretyczne 
i praktyczne zajęcia z wymowy, a także próby chórów.

Czwarty sezon w powojennej działalności Teatru Rapsodyczne
go Michałowska rozpoczęła 11 października 1947 roku, już w no
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wej sali przy ul. Warszawskiej 5, premierą Rapsodów Stanisława 
Wyspiańskiego. Niespełna dwa miesiące później (3 XII) wystąpiła 
w Dialogach miłości Cypriana Kamila Norwida. Aktorka przy róż
nych okazjach wspominała, że te dwa nowe spektakle stały się oka
zją do zmasowanego ataku Jaszcza (Jana Alfreda Szczepańskiego), 
który rozpoczął trwającą kilkanaście lat ostrą walkę z Kotlarczy- 
kiem i Teatrem Rapsodycznym, prowadzoną na łamach ״Dziennika 
Polskiego”, ״Odrodzenia”, ״Trybuny Robotniczej”.

W  recenzjach z powojennych przedstawień Teatru Rapsodycz
nego prawie w ogóle nie pojawiają się uwagi o poszczególnych ak
torach. Krytyka -  zgodnie z intencją Kotlarczyka -  ocenia spektakl, 
zbiorowy efekt pracy Rapsodyków. Tylko okazjonalnie można od
naleźć jedno zdanie o Michałowskiej, a to, że zachwyciła w ״minia- 
turze satyrycznej o kawie” (Pan Tadeusz), że do granic doskonałości 
wraz z Królikiewiczówną ״wycyzelowała” ustęp o gołębiach w Be
niowskim, że genialnie interpretowała Marię Egipcjankę w Hym
nach Kasprowicza czy bajkę Rydla Kasia w Bajkach. Z  omówień 
prasowych dowiadujemy się również, że znakomicie interpretowa
ła Rachelę we fragmencie z Judasza z Kariothu Rostworowskiego 
(Wielkanoc) i ustęp o Ziemowicie w Królu-Duchu. Przywołując te 
skromne uwagi, trudno przeoczyć najważniejszy fakt: w tym okre
sie w warsztacie aktorskim Danuty Michałowskiej utrwalały się 
wpajane przez Kotlarczyka, już od pierwszej rapsodycznej premie
ry w roku 1941, najważniejsze elementy ״stylu rapsodycznego”. To 
wówczas przyszła artystka Teatru Jednego Aktora w pełni zrozu
miała, że możliwa jest poetyka teatru, w której wszystkie pozasłow- 
ne elementy przedstawienia teatralnego mogą służyć słowu. ״Cała 
gestyka tego teatru, jego mimika, muzyka i dekoracja, jego staty
ka i dynamika -  to wszystko rozwija się ze słowa, płynie z niego, 
dopowiada je, uwydatnia”3. Wojtyła w artykule pt. O teatrze słowa,

3 P. Jasień [K. Wojtyła], O teatrze słowa, ״Tygodnik Powszechny” 1952 nr 11. 
Cyt. za: M . Kotlarczyk, K. Woj'tyła, O Teatrze Rapsodycznym.. 60-leciepowstania Tea
tru Rapsodycznego..., s. 276.
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napisanym już z pewnej perspektywy czasowej, precyzyjnie określał 
wzajemne powiązanie słowa z gestem:

Słowo dojrzewa w gest -  oszczędny, prosty, rytmiczny -  rytmikę czerpie 
z rytmu słów. A  więc: zwrot głowy, czasem obrót postaci, czasem jeden 
krok, czasem kondygnacyjne zestawienie mówiących. To nie są typowe 
sytuacje teatralne: odtwarzanie życia. To wszystko dzieje się w rytmie sło
wa i myśli, w ich wewnętrznym napięciu. Dlatego najbardziej odpowied
nim dopełnieniem gestycznym rapsodu jest ruch taneczny, stylizowany, 
nie-naturalistyczny4.

Michałowska, wspominając swoje doświadczenia rapsodyczne 
z tego okresu, związane z występami w chórze i w partiach nar
racyjnych realizowanych tekstów, mówiła o szczególnej satysfakcji 
z tego rodzaju doświadczenia artystycznego.

Ta praca dawała mi nieopisaną p rz y je m n o ść , inną niż w normalnym 
aktorstwie realistycznym, polegającym przeważnie na utożsamieniu się 
z je d n ą  postacią. W skutek tego bycie na scenie stawało się pełniejsze, 
bo uzupełnione o opis współistniejącego z bohaterami zdarzeń świata, 
a zarazem bardziej o so b is te . Narrator bowiem nie staje się w pełni gło
sem autora, ale może, a nawet powinien zostać przede wszystkim sobą, 
wyrazić swój stosunek do opisywanych ludzi, spraw, dziejów5.

18 lutego 1948 roku odbyła się premiera Eugeniusza Oniegina 
Aleksandra Puszkina, spektaklu uznanego za jedno z największych 
osiągnięć artystycznych Teatru Rapsodycznego. Krytyka przyjęła 
nowe przedstawienie z entuzjazmem. Seweryn Pollak na łamach 
 Oniegin w interpretacji Teatru Rapsodycznego״ Kuźnicy” pisał, że״
stał się po prostu rewelacją dobrego smaku artystycznego, umia
ru, taktu i dużej kultury poetyckiej zarówno reżysera, jak i całe
go zespołu”. Kreacja Danuty Michałowskiej w roli Tatiany została

4 Ibidem.
5 D. Michałowska, Glosa do ״Kilku wspomnień z Teatru Rapsodycznego” Tadeusza 

Malaka [w:] ״...trzeba dać świadectwo”. 50-lecie powstania Teatru Rapsodycznego w  Kra
kowie, wybór tekstów, komentarze i przypisy D. Michałowska, Kraków 1991, s. 149.
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uznana za wielkie dokonanie w sztuce aktorskiej, za najpełniejsze 
wcielenie idei rapsodycznej w sztuce aktorskiej, osiągnięcie szczy
tów doskonałości w interpretacji słowa i prostocie, ubóstwie pozo
stałych środków aktorskiego wyrazu.

[Tatiana Michałowskiej] oszczędna w ruchach, z twarzy, pochylenia po
staci, a przede wszystkim z modulacji i podtekstu słów uczyniła główny 
środek ekspresji. Przechylenie głowy i umowne złożenie rąk symbolizo
wało pisanie listu, opuszczenie powiek -  smutek, nieco szerzej otwarte 
oczy -  naiwność. Prostota tych środków doskonale mieściła się w kon
wencji teatru, nie było w niej nic z naiwnej stylizacji. Przeciwnie. Naj
większe zazwyczaj wrażenie robiło milczące -  na tle prowadzącej narra
cji Poety -  spotkanie Tatiany z Onieginem [August Kowalczyk, później 
Mieczysław Voit] na balu. Bez słowa, z pełną wyrazistością wytwornego, 
zwolnionego ruchu przystanęła na ułamek sekundy przed pochylonym 
młodzieńcem dama niezwykłej godności i urody, w pięknej, jasnej kryno
linie, z wachlarzem w ręku i dumnie podniesioną głową, pozornie daleka, 
pozornie obojętna, aby samą nieomal obecnością, samym ruchem postaci 
odtworzyć dramat tej miłości, jej trudny finał. A  potem, po chwili, by 
zniknąć za kotarami6.

6 J.P. Gawlik, Twarze teatru, Wrocław 1963, s. 28. W  bogatym, tylko częściowo 
uporządkowanym archiwum domowym Michałowskiej' można odnaleźć różne świa
dectwa odbioru poszczególnych spektakli (listy, kartki pocztowe, telegramy, wiersze 
pisane pod wrażeniem kolej'nych kreacji itp.). W arto w tym miej'scu przytoczyć frag
ment z obszernego listu anonimowego widza (ostatnia strona listu nie zachowała się), 
który w roku 1961 tak wspominał Oniegina: ״Piękny wiersz, wspaniałe widowisko: 
Kotlarczyk, Kowalczyk -  trzeba byłoby wszystkich chwalić po kolei -  choćby ta scena 
w  dyliżansie! A  przecież w  tym koncercie gry aktorskiej' naj'wyższy ton należał do 
Pani w  roli Tatiany: naj'pierw j'est Pani młodziuteńką, żywiołowo zakochaną dziew
czyną -  piękną i czystą. Ta część spektaklu wysuwała Pani rolę na plan pierwszy. Pani 
kunszt sprawił, że odniosła Pani trium f podwoj'ny -  nie naruszaj'ąc koncepcji reżysera, 
swym kunsztem wzniosła Pani widowisko na szczyty. A  przecież ta sama Tatiana, na 
oczach widza, nie zmieniaj'ąc charakteryzacji, staj'e się nagle kobietą doj'rzałą, mądrą 
doświadczeniem życiowym. I znowu Pani kunszt sprawił to, że każdy widz mający j'a- 
kiś własny obraz Eugeniusza, Leńskiego i Tatiany zrozumiał nagle, że puszkinowska 
Tatiana -  to właśnie Pani!”.
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Konstanty Puzyna po obejrzeniu Eugeniusza Oniegina pisał o roli 
Michałowskiej w słowach wyrażających zachwyt i zaskoczenie:

Tatiana D. Michałowskiej to rola urzekająca: dykcja, modulacja głosu, 
gra prawdziwie teatralna, wykraczająca poza deklamację mimo niewy- 
łamywania się z programowej ascezy ruchu i gestu, czysty jak kryształ 
liryzm, bezbłędny tok wiersza -  oto najcenniejsze jej elementy. Dawno 
nie oglądałem tak pięknej lirycznej kreacji7.

Michałowska, interpretując Tatianę, odnalazła nowy, współczes
ny wyraz dla romantycznej liryki miłosnej. Naturalność wyrazu, 
prowadząca widzów do przekonania, że sposób wyrażania przez 
Puszkina uczuć bliski jest wrażliwości współczesnego człowieka, 
w sposób wręcz idealny została połączona z umiejętnością prze
kazywania piękna języka poetyckiego. Tę zaskakującą symbiozę 
potęgował jeszcze obraz Michałowskiej-Tatiany, pięknej kobiety,
0 wspaniałych rysach twarzy, przyciągającej uwagę widzów, wręcz 
hipnotyzujących widzów nie tylko czarem słowa poetyckiego, ale
1 wyglądem. Historyka próbującego po latach opisać największy 
sukces Michałowskiej z czasów Teatru Rapsodycznego, nie dziwią, 
wypowiadane po ponad sześćdziesięciu latach, relacje osób -  wi
dzów tamtego przedstawienia -  pełne zachwytu dla Tatiany-Mi- 
chałowskiej. To Puszkin sprawił, że Michałowska z dnia na dzień 
stała się sławna, wydostała się z grona anonimowego, znakomitego 
zespołu teatru Kotlarczyka.

Sama Aktorka po latach wspominała premierę Eugeniusza Onie
gina:

Co się nie udało Wyspiańskiemu ani Norwidowi, tego dokonał poeta 
rosyjski. N a premierze zaroiło się od ważnych osobistości. Krytycy stawili 
się in corpore. [...] Nagle okazało się, że ten Teatr jest p o s tę p o w y  Autor 
rosyjski (nieledwie radziecki), więc re a lis ty c z n y  (nieledwie socreali

7 K. Puzyna, Służąc słowu, ״Twórczość” 1949, nr 8. Cyt. za idem, To, co teatralne. 
Szkice, Warszawa 1960, s. 37.
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styczny). [...] W  pierwszym okresie graliśmy Oniegina sto dwadzieścia 
razy, dzień w dzień przy nadkompletach. To był prawdziwy przełom.

W  drugiej połowie września i na początku października 1948 roku 
Teatr Rapsodyczny występował w Warszawie z Eugeniuszem Onie
ginem i Lordem Jimem Josepha Conrada (premiera -  12 VI 1948 r.). 
Występy warszawskie zbiegły się z przeprowadzoną w sierpniu i we 
wrześniu przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego akcją 
aresztowań członków konspiracyjnej ״Unii” -  organizacji założonej 
w czasie niemieckiej okupacji. W  grudniu aresztowano Tadeusza 
Kudlińskiego, następnie -  zaprzyjaźnionego z Kotlarczykiem od 
czasów okupacji -  Jerzego Brauna. Zostali oskarżeni o prowadzenie 
nielegalnej, antyustrojowej działalności. W  procesie wymierzonym 
przeciwko działaczom ״Unii” Braun został skazany na dożywocie, 
Kudliński na siedem lat więzienia. Kotlarczyka i kilku członków 
Teatru Rapsodycznego przesłuchiwano8.

W  ostatnich miesiącach 1948 i pierwszym półroczu 1949 roku 
Kotlarczyk żył w ciągłym zagrożeniu, przewidywał, że jako bliski 
współpracownik aresztowanych działaczy ״Unii”, którzy w dzie
dzinie kultury ״zmierzali do opanowania placówek kulturalnych 
w kraju i prowadzenie ich w interesie polityki kościelnej”, w każdej 
chwili może podzielić ich los. Michałowska wraz z gronem aktorów 
z lękiem przyjmowała te wszystkie wydarzenia. Po latach przyzna
ła, że nie zdawała sobie sprawy ze skali zaangażowania Kotlarczyka 
w konspiracyjną działalność. Można przypuszczać, że sukces Euge
niusza Oniegina i wydarzenia z nim związane -  o których wspomnę 
za chwilę -  uratowały artystę i część zespołu teatru przed represjami.

Aktorzy Teatru Rapsodycznego, obserwując dokonujące się 
w Polsce zmiany polityczne, byli pełni obaw. O sytuacji w tym okre
sie Michałowska pisała w swej kronice:

8 Zob. J. Popiel, Los artysty w  czasach zniewolenia..., s. 63-65.

45



Teatr Danuty Michałowskiej. O d Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego

Po 1 listopada [1948 r.] zanim przystępowaliśmy do konkretnej pracy nad 
nową premierą -  Panem Tadeuszem, Dyrektor na kilku zebraniach omó
wił dokładnie sytuację Teatru, jaka się wytworzyła w związku z ostatnimi 
zmianami politycznymi. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w ciągu września 
i października nastąpił zdecydowany przełom w kierunku na lewo i że 
trzeba się w tej nowej rzeczywistości umieć znaleźć. Została omówiona 
teoria Marksa, Lenina i Stalina w odniesieniu do spraw sztuki i artystów, 
zostały omówione wszelkie wypowiedzi naszych czołowych polityków 
(Bieruta, Cyrankiewicza, Sokorskiego), przy czym ciekawe wyniki dało 
zestawienie wypowiedzi tych samych ludzi sprzed pół roku i najnow
szych: okazało się mianowicie, że różnią się one dość zasadniczo. O ile 
przed pół rokiem minister Sokorski głosił kult wielkiej literatury i auto- 
nomiczność wszelkich poczynań artystycznych, o tyle ostatnio wyraźnie 
stwierdził, że każdy artysta musi być marksistą, a wszelkie dzieło sztuki 
musi mieć cel rewolucyjny i społeczny w duchu marksizmu-leninizmu.

Na tym tle uświadomiliśmy sobie, dlaczego uważano nas za reakcję, 
dlaczego od Eugeniusza Oniegina sytuacja się dla nas poprawiła, i jak się 
trzeba zachować w dalszym ciągu, aby utrzymać teatr w zgodzie z jego linią 
artystyczną, a zarazem w obrębie istniejącej rzeczywistości politycznej9.

Powyższe uwagi Michałowskiej odnoszą się do zmian następu
jących w życiu politycznym kraju (m.in. antygomułkowskie plenum 
KC PPR) i tym samym w życiu kulturalnym. 21 listopada 1948 
roku utwór Puszkina na specjalnym pokazie (niemal półkonspira- 
cyjnym, bo zorganizowanym poza przygotowanym przez władze 
partyjne programem pobytu radzieckich gości) oglądał Siergiej 
Obrazcow, znakomity radziecki twórca teatru lalek, który pozo
stawił entuzjastyczną opinię o tym spektaklu. Mamy co najmniej 
kilka relacji z tego zamkniętego przedstawienia, które zadecydo
wało o dalszych losach Rapsodyków. Jan Adamski, wówczas aktor 
zespołu Kotlarczyka, wspominał:

Osobliwa widownia. Rosyjscy aktorzy Teatru im. Mossowietu. To dla 
nich specjalnie Teatr Rapsodyczny gra Eugeniusza Oniegina. Cisza jak 
makiem zasiał. Danucie Michałowskiej -  Tatianie tego dnia urosły

9 D. Michałowska, Kronika Teatru Rapsodycznego..., s. 40-42.
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skrzydła u ramion. Grała jak nigdy. Po jej wielkim monologu, gdy daje 
ostateczną odprawę Eugeniuszowi, kończącą się słowami ״I wierną żoną 
zejdę do grobu” -  nie było braw. Była wielka, głęboka cisza10.

Obrazcow był zachwycony zarówno samą konstrukcją przedsta
wienia, jak i niektórymi rolami, szczególnie rolą Tatiany-Micha- 
łowskiej (״Jest to pierwsza prawdziwa Tatiana, jaką spotkałem na 
deskach teatralnych”). Uważał, że forma teatralna wymyślona przez 
Teatr Rapsodyczny to ״jedyna forma, w jakiej można i wolno po
dać największe arcydzieła literatury”. Słowa Obrazcowa stały się 
niezwykle ważkim argumentem w obronie Kotlarczyka przed za
rzutami ze strony władz i krytyki. W  tymże miesiącu ukazał się 
bowiem bezpardonowy atak Jaszcza na Teatr Rapsodyczny (Teatr 
Rapsodyczny: co z nim zrobić?).

Według relacji Kotlarczyka i Michałowskiej, przygotowany 
i podpisany dokument o likwidacji Teatru Rapsodycznego został, 
po otrzymaniu opinii Obrazcowa o spektaklu Eugeniusza Oniegina, 
w ostatniej chwili wycofany. Zarzuty stawiane Kotlarczykowi przez 
osoby odpowiedzialne za polską kulturę, w zetknięciu z opinią ra
dzieckiego artysty, uważanego wówczas przez polskich urzędników 
za prawdziwą wyrocznię w sprawach teatralnych, na pewien czas od
daliły decyzję o likwidacji Teatru Rapsodycznego. Co więcej, relacje 
aktorów z tamtych wydarzeń pozwalają w działaniach Obrazcowa 
doszukiwać się również źródeł decyzji Włodzimierza Sokorskiego 
(od marca 1948 r. wiceministra kultury i sztuki) o przekazaniu Tea
trowi Rapsodycznemu sali teatralnej przy ul. Bohaterów Stalingra
du 21 (dziś Starowiślna).

Rozpoczął się rok 1949, przez historyków uznawany za począ
tek nowego okresu w powojennej kulturze. W  dniach 20-21 stycz
nia w Szczecinie obradował Zjazd Związku Literatów Polskich,

10 J. Adamski, Rapsodycznym wozem Tespisa, ״Teatr” 1979 nr 4, s. 22. Zob. m.in. 
A. Hausbrandt, Na przykład: Obrazcow i Grotowski, ״Zwierciadło” 1977 nr 44.
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w trakcie którego Sokorski i Stefan Żółkiewski ogłosili oficjalnie 
program realizmu socjalistycznego.

Kotlarczyk w atmosferze nieprzychylnej twórczości polskich ro
mantyków przedstawił premierę Pana Tadeusza, trzecią i najgłoś
niejszą wersję tego utworu. Do historii polskiego aktorstwa prze
szły znakomite role Michałowskiej (Zosia), Augusta Kowalczyka 
(Tadeusz), Krystyny Ostaszewskiej (Telimena). Kotlarczyk otrzy
mał bardzo przychylne, niekiedy entuzjastyczne opinie polonistów 
i niektórych recenzentów. To ten spektakl stał się dla Tadeusza Pe
ipera inspiracją do napisania obszernego artykułu na temat Teatru 
Rapsodycznego. Przedstawił w nim wizję teatru Kotlarczyka jako 
D om u  O pow ieści, miejsca, w którym scena oddana na usługi 
słowa opowiadającego stwarza nową dziedzinę sztuki, nowy rodzaj 
piękna11.

Warto tu również przywołać uwagi Zbigniewa Raszewskiego, 
dla którego inscenizacje utworu Mickiewicza i Eugeniusza Oniegi
na były ״bezspornymi arcydziełami”.

W  tej fazie Kotlarczyk zbliżył się nieco do ״zwykłego” teatru. Konse
kwentnie stosował kostiumy, a więc i wyodrębnienie postaci, oświetlenie 
teatralne, czasem szczegół markujący dekoracje. Nadal wykluczał posłu
giwanie się narratorem. Zdarzało się, że komentarz odautorski wygłaszała 
jakaś postać w sposób całkowicie bezceremonialny (co mnie zachwycało), 
wracając potem do ״swojego” tekstu. Czasem Kotlarczyk tworzył posta
cie, jak np. gadające jarzyny. Były to trzy piękne dziewczyny z głowami 
w różnych liściach i strąkach. Długonogi hrabia bardzo śmiesznie wśród

11 T. Peiper, Z  powodu ״Teatru" Rapsodycznego, ״Twórczość” 1950, nr 3. W  recepcji 
dokonań Rapsodyków to ważny tekst. W arto więc przypomnieć zasadniczą myśl wy
wodu Peipera: ״Kotlarczykowska scena nie spełnia i nie może spełniać warunków sce
ny teatralnej'. Teatr Rapsodyczny nie j'est teatrem. Ale może być Domem Opowieści”. 
Peiper o członkach zespołu Kotlarczyka pisał j'ako o opowiadaczach (״Nie nazywam 
ich aktorami. Chcę ich odróżnić od artystów teatru, chcę widzieć w nich artystów 
Domu Opowieści”). Cyt. za idem, Wśród ludzi na scenach i na ekranie, t. 1, przedmowa: 
S. Jaworski, opracowanie tekstu i komentarz: Katarzyna i Jarosław Fazanowie, Kra
ków 2000, s. 731-732.
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nich brodził, a one recytowały opisy ogrodu po mistrzowsku i bardzo 
dowcipnie, jakby się to wcale nie do nich odnosiło. A  więc nadal zacierana 
bywała jeszcze granica pomiędzy postacią a nie-postacią, wielkie odkrycie 
Kotlarczyka z czasów wojny, w zasadzie sprzeczne z naturą teatru, a pod 
jego ręką żywe i co dziwniejsze, arcyteatralne. Patrzałem na to zdumiony 
i oczarowany, chłonąc jednocześnie atmosferę niewymuszonego wykwin
tu. Niedobitki inteligencji polskiej czuły się na Warszawskiej u siebie12.

Premiera Pana Tadeusza odbyła się już w momencie, gdy przed 
teatrem i kulturą polską pojawiły się nowe trudności. ״Model te
atru -  przedsiębiorstwa, pozostającego na rozrachunku gospo
darczym i podlegającego we wszystkich istotniejszych kwestiach 
centralnemu ośrodkowi dyspozycyjnemu, drastycznie ograniczył 
pole działania dyrekcji poszczególnych scen”13. Kotlarczyk, mimo 
coraz trudniejszych warunków pracy w upaństwowionym w roku 
1949 (decyzja z 21 XI ) Teatrze Rapsodycznym, z determinacją 
realizował linię programową. W  październiku przedstawił kolej
ną wersję Beniowskiego, uczestniczył w Festiwalu Sztuk Rosyjskich 
i Radzieckich w Warszawie, prezentując Eugeniusza Oniegina. Jury 
zignorowało występ Rapsodyków. Nagrodę aktorską II stopnia 
otrzymała jedynie Danuta Michałowska (nagrodę tego stopnia 
przyznano 32 aktorom). A trzeba pamiętać, że po sukcesie Tatia
ny w Eugeniuszu Onieginie Michałowska została prawdziwą Muzą 
Teatru Rapsodycznego. Z  dzisiejszej perspektywy trzeba dodać, że 
na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku -  i tu 
odwołam się do wspomnienia (z 1967 r.) widza tamtych wydarzeń 
-  do Rapsodycznego chodziło się wówczas tak, jak dziś chodzi się״ 
do Teatru Starego. [...] O przedstawieniach tych mówiło się tak, jak 
dawniej o każdym numerze »Przekroju« czy też dziś »Polityki«14.

12 Z. Raszewski, M ój świat, Warszawa 1997, s. 91-92.
13 M . Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w  dramacie i teatrze pol

skim, Gdańsk 2003, s. 53.
14 B. Kudrewicz, Legenda o świetności, czyli o ״Rapsodycznym” z łezką..., ״Gazeta 

Krakowska” 1967, 14 IV.
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To udział Michałowskiej, zarówno jako interpretatorki określonych 
postaci, jak i uczestniczki Chórów najczęściej zauważała krytyka, 
odchodząc od rapsodycznej poetyki, która nie tylko ukrywała ak
torów, ale i nakazywała traktować spektakl jako zbiorowe dzieło 
zespołu aktorskiego.

Ten okres biografii artystycznej Michałowskiej wyznaczają: 
Dziewczyna w Lordzie Jimie (1948 r.), M uza Wschodnia w Be
niowskim (1948 r.), Zosia w trzeciej wersji Pana Tadeusza (1949 r.). 
Każda z tych ״ról” była bardzo dobrze przyjęta przez publiczność 
i krytykę. I trzeba przyznać, że za każdym razem u źródła suk
cesu tkwił interesujący pomysł adaptacyjno-reżyserski Kotlarczy- 
ka, wyłaniający z materii tekstu wyraziste postaci. W  Beniowskim 
Michałowska grała Muzę Wschodnią. Uważny czytelnik poematu 
Słowackiego przyzna, że tę postać reżyserowi podsuwa poniekąd 
sam autor Beniowskiego:

Gdzie indziej lecę, gdzie mnie z widm orszakiem 
Fantazji czeka muza -  świeża, płocha,
Młodości mojej czarowna pochodnia,
Błyszcząca, razem smętna -  muza wschodnia.

Beniowski był wielkim sukcesem Teatru Rapsodycznego. 
W  spektaklu -  wspominała Michałowska -  było dwóch Słowa
ckich, ten od żonglerki słownej, miłośnik formy, rymów, artyzmu 
słowa dla słowa, i ten od spraw wielkich, wieszcz.

Byłam jedną z dwóch M uz tego pierwszego, właśnie wschodnią (drugą, 
zwaną przez nas europejską, grała Krystyna Ostaszewska). Ale bezpośred
nim moim partnerem był Ham et, domniemany syn chana Kierym Giraja, 
grał go przepięknie młodziutki wówczas M ietek Voit. W schodnia Muza 
Poety wprowadzała go do akcji poematu i towarzyszyła jego modlitwie 
do Allaha15.

15 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 204.

50



Michałowska M uzą Teatru Rapsodycznego

W  roku 1950 Rapsodycy wzięli udział w głównych uroczystoś
ciach Roku Mickiewiczowskiego. 28 stycznia, w dniu odsłonięcia 
pomnika Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, 
zaprezentowali wieczorem w Teatrze Polskim Pana Tadeusza. Był 
to główny punkt artystyczny tego wieczoru. Na widowni zasiadali 
m.in. Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz, Jakub Berman, marsza
łek Konstanty Rokossowski i ambasador ZSRR -  W iktor Lebie- 
diew. To jego obecność miała spowodować, że występ Rapsodyków 
miał wymiar tyleż pozytywny, co fatalny. ״Istnieje przypuszczenie 
-  opowiadał mi o tym występujący w Panu Tadeuszu Stanisław 
Gronkowski -  że ambasador sowiecki skierował w czasie spektaklu 
do Bieruta złośliwy komentarz na temat recytowanej przez Kot- 
larczyka Inwokacji do Pana Tadeusza «Litwo, ojczyzno moja». (Jak 
wiadomo, związki Litwy z Polską rugowane były wtedy z narodo
wej pamięci). Natychmiast uruchomiło to lawinę oskarżeń i gróźb 
pod adresem teatru”16.

Kotlarczyk, obserwując zmiany zachodzące w Polsce, chciał 
w sposób otwarty bronić wartości, które tkwiły u podstaw powoła
nego w roku 1941 Teatru Rapsodycznego. Nie oznacza to jednak, że 
mógł całkowicie uwolnić swój teatr i swoich aktorów od koniecz
ności przedstawiania dowodów łączności z nową ideologią. Rafał 
Węgrzyniak, polemizując z tendencyjnym obrazem historii teatru 
polskiego przedstawionym przez Kazimierza Brauna w książce 
Teatr polski (1939—1989). Obszary wolności — obszary zniewolenia, 
przeciwstawił się zatajaniu mniej czy bardziej wstydliwych doko
nań w dorobku m.in. ״niezłomnych i niezależnych” Rapsodyków. 
Wspomina, że ״Danuta Michałowska w roku 1952 reżyserowała 
montaże poezji Wyklęty powstań ludu ziemi, Dla jutrzejszej sprawy 
wartość czy Nowa H uta'11. Trudno jednak, wpisane w atmosferę 
przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych, występy artystów

16 Zob. K. Braun, Teatr polski (1939-1989). Obszary wolności -  obszary zniewole
nia, Warszawa 1994, s. 84.

17 Zob. R. Węgrzyniak, Historia zniewolonego teatru, ״Dialog” 1996 nr 2, s. 145.
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w środowiskach robotniczych, wyjazdy z programami poetycki
mi na wieś uznać za jednoznaczne przejawy afirmacji ówczesnej 
rzeczywistości społeczno-politycznej. Wielokrotnie rozmawiałem 
z aktorami uczestniczącymi w tego typu występach. Kontakt z nową 
publicznością, jej reakcje były dla nich autentycznym przeżyciem, 
wolnym od politycznego kontekstu. Warto również podkreślić, że 
udział aktorów w organizowaniu różnych wieczornic dla związków 
zawodowych, młodzieży itp. odbywał się poza ramami Teatru Rap
sodycznego, przy milczącej aprobacie Kotlarczyka. Michałowska za 
wiedzą dyrektora Teatru uczestniczyła jako sławna i uznana aktor
ka w wielu spotkaniach ówczesnych władz, reprezentując środowi
sko artystyczne Krakowa.

Krytycznie nastawionych do Kotlarczyka i jego teatru nie prze
konała nawet premiera Rozkazu 269 Włodzimierza Majakowskie
go i Siemiona Kirsanowa (12 XI 1950 r.), spektaklu o bohaterskim 
komsomolcu Aleksandrze Matrosowie, który własną piersią prze
słonił karabin maszynowy wroga i symbolicznie utorował radzie
ckim żołnierzom ״drogę do zwycięskich defilad w Berlinie i M os
kwie” (Michałowska była w spektaklu członkinią Chóru)18.

Jesienią 1951 roku, po ukończeniu trwających dwa lata prac bu
dowlanych, w które zaangażowany był cały zespół z Kotlarczykiem 
na czele, Teatr Rapsodyczny przeniósł się z sali przy ul. Warszaw

18 Artykuł Kotlarczyka pt. D w aj żołnierze, zamieszczony w programie do R oz
kazu 269, zamykają dwa wezwania: ״Towarzyszem mas pracujących jego poezja! 
Towarzyszem mas pracujących jego teatr!” W  tymże programie Jan Kurczab pisał 
o związkach metody rapsodycznej z realizmem socjalistycznym, a D anuta M icha
łowska zapewniała, że ״zdołano w półtoragodzinnym przedstawieniu ukazać widzo
wi: rewolucję październikową, budownictwo socjalistyczne, pogrzeb Lenina, jego 
testam ent ideowy, wreszcie wojnę ojczyźnianą, świadome bohaterstwo żołnierza ra
dzieckiego, zwycięski marsz od Stalingradu do Berlina”. Przy tych wszystkich ideo
wych deklaracjach i zarazem ograniczeniach artystycznych trudno nie zgodzić się 
ze spostrzeżeniem Jana Ciechowicza, że widowisko ״musiało być niebanalne, skoro 
zadowoliło, prawie bez zastrzeżeń, wybrednego A. Gołubiewa”. Zob. ״...trzeba dać 
świadectwo”. 50-leciepowstania Teatru Rapsodycznego w  Krakowie..., s. 288.

52



Michałowska M uzą Teatru Rapsodycznego

skiej 5 do nowej siedziby przy ul. Bohaterów Stalingradu 21. Sala 
teatralna (poprzednio był tu kinoteatr ״Nowości”) została całko
wicie przebudowana. Teatr Rapsodyczny w dziesiątym roku swe
go istnienia otrzymał znakomitą scenę i jak na ówczesne warunki 
komfortowe zaplecze artystyczno-administracyjne.

Już na nowej scenie 5 grudnia przedstawiono premierę Aktorów 
w Elzynorze według Shakespeare’a. Michałowska interpretowała 
postać Julii, a potem Narratorki. Radość z posiadania nowej prze
strzeni scenicznej łączyła się z obawą o przyszłość zespołu Kotlar- 
czyka. Większość bowiem Rapsodyków odczuwała, że atmosfera 
wokół teatru coraz bardziej się zagęszczała, w każdej chwili grożąc 
jego zamknięciem. Jaszcz potęgował skalę nagonki na Rapsodyków. 
Po realizacji Aktorów w Elzynorze, którą skwitował krótko: ״przed- 
stawienie nikomu niepotrzebne i, powiedzmy otwarcie, szkodliwe”, 
grzmiał na łamach ״Trybuny Ludu”:

W idz współczesny, widz z nowego Krakowa i z Nowej H uty ma prawo
żądać, by Teatr Rapsodyczny poddał gruntownej rewizji swoje błędne,
antyrealistyczne i mistyczne, ideowo nam obce założenia19.

W  kierownictwie Ministerstwa Kultury i Sztuki (MKiS) oraz 
wśród władz krakowskich pojawiły się kolejne głosy o konieczno
ści likwidacji Teatru Rapsodycznego jako teatru obcego kulturze 
socrealistycznej. W  tym czasie (1951 r.) dyrekcję nowo utworzo
nej instytucji -  Centralnego Zarządu Teatrów, Oper i Filharmo
nii (CZTOiF) objął ״ortodoksyjny aparatczyk” Jerzy Pański. ״Za 
jego kadencji dyktatura doktryny osiągnie w teatrze apogeum, 
a sam Pański wsławi się ideową gorliwością, dowodzoną zarówno 
słowami (głośne referaty na kolejnych zjazdach teatralnych), jak 
i czynami”20. To on wespół z Marią Czanerle będzie głównym wy
konawcą wyroku na Teatrze Rapsodycznym.

19 Jaszcz [J.A. Szczepański], Aktorzy w  Elzynorze, ״Trybuna Ludu” 1952 nr 81 
(22 III).

20 M . Jarmułowicz, Sezony błędów..., s. 34.
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Zarówno we wspomnieniach Kotlarczyka, jak i Michałowskiej 
w charakterystyce tego okresu działalności Rapsodyków pojawiają 
się informacje o pierwszym poważnym ״pęknięciu w życiu Teatru”, 
wiązane przede wszystkim z działalnością ״grupy Augusta Kowal
czyka”. Ten czołowy aktor Teatru Rapsodycznego, odtwarzający 
w kolejnych romantycznych premierach postacie głównych boha
terów (m.in. Tadeusz w Panu Tadeuszu, Poeta-Wieszcz w Beniow
skim, Poeta w Eugeniuszu Onieginie), skupił wokół założonej przez 
siebie w Teatrze Podstawowej Organizacji Partyjnej grono wier
nych osób, nieprzychylnie nastawionych do programu ideowego 
Teatru, a przede wszystkim do osoby Kotlarczyka. Pierwsze ostre 
spięcia pomiędzy dyrektorem a Kowalczykiem pojawiły się w trak
cie wspomnianych prac budowlanych i w czasie paromiesięcznych 
prób Aktorów w Elzynorze. Dla zespołu Teatru Rapsodycznego 
wymownym znakiem było nagrodzenie na uroczystości otwarcia 
nowej siedziby przy ul. Bohaterów Stalingradu ludzi z ״grupy Ko
walczyka” i całkowite pominięcie Kotlarczyka21.

W  lutym 1952 roku Kotlarczyk otrzymał telegraficznie decyzję 
o odwołaniu go z dniem 31 maja ze stanowiska dyrektora i kie
rownika artystycznego Państwowego Teatru Rapsodycznego. Po 
interwencji prof. Leopolda Infelda (wybitnego fizyka) u Edwarda 
Ochaba (ówczesnego sekretarza KC PZPR) realizacja tej decyzji 
została wstrzymana22. Atmosfera zagrożenia nadal towarzyszyła 
pracy Rapsodyków. Jaszcz przewodził coraz liczniejszemu gro
nu krytyków (tu m.in. Roman Szydłowski, Jacek Frühling), ata-

21 Zob. M . Kotlarczyk, Reduta słowa. Kulisy dwu likwidacji Teatru Rapsodycznego 
w  Krakowie (karty z  pamiętnika), Londyn 1980, oraz ״...trzeba dać świadectwo”. 50-le- 
ciepowstania Teatru Rapsodycznego w  Krakowie..., s. 60-62.

22 D. Michałowska wspomina, że prof. Infeld (״współpracownik i przyjaciel E in 
steina”), który wówczas przyjechał do Polski z Kanady, był ״postacią bardzo ekspo
nowaną, liczono się z jego międzynarodową pozycją i ceniono sprzyjanie reżimowi”. 
Związek Infelda i jego żony, amerykańskiej dziennikarki, z Teatrem Rapsodycznym 
rozpoczął się od obejrzenia przez nich w  lecie 1951 roku w  Krynicy Beniowskiego. 
Zob. ״...trzeba dać świadectwo”..., s. 62.
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kującemu Kotlarczyka za antysocjalistyczną, czyli antypaństwową 
postawę. Oskarżano Rapsodyków o fideizm, dewocyjność, misty
cyzm, misteryjność, formalizm, całkowite oderwanie od robotniczo 
-chłopskiej rzeczywistości. Kotlarczyk urastał do rangi głównego 
wroga socjalistycznej kultury teatralnej, wroga klasy robotniczej 
a nawet agenta wywiadu amerykańskiego.

Po wizycie Jerzego Pańskiego w Teatrze Rapsodycznym wzmo
gły działalność zarówno Podstawowa Organizacja Partyjna, jak 
i Związek Młodzieży Polskiej. Członkowie zespołu działali już 
w istniejących w Teatrze Rapsodycznym kołach Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR), Lidze Kobiet i Radzie 
Miejscowej Związku Zawodowego Pracowników Sztuki i Kultury 
(ZZPSiK).

22 lipca 1952 roku Kotlarczyk przedstawił premierę Poloneza Imć 
Pana Bogusławskiego. Sceny z lat 1790-1794, spektakl, który dowo
dził, że świat zewnętrznych społeczno-politycznych uwarunkowań 
nie podważył jednak podstawowych idei rapsodycznych i, mimo 
wielu kontrowersji (w czasie prób część aktorów nie chciała uciekać 
w ״historyczną maskę”), wierności zespołu dyrektorowi Kotlarczy- 
kowi. Parę miesięcy przed premierą znaczącym potwierdzeniem tej 
wierności były przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Komi
tetu Wojewódzkiego PZPR  i Zarządu Okręgu ZZPSiK wybory do 
Rady Miejscowej Związku. Na zebraniu, zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami partii, miała być poddana ״generalnej krytyce działal
ność artystyczna Teatru”. Według relacji Michałowskiej zebranie 
odbyło się w ״szczytowym momencie mobilizacji zespołu i zarazem 
polaryzacji postaw. Wszystkie tajemne machinacje dokonujące się 
od pewnego czasu wewnątrz Teatru zostały w bardzo ostrej dysku
sji ujawnione, a w wyborach nie przeszedł ani jeden partyjny, choć 
kandydowali wszyscy i na wszystkich głosowano”23. ״Odrzucony”’

23 D. Michałowska, Komentarz [w:] ״...trzeba dać świadectwo”..., s. 62. Przewod
niczącym Rady został wówczas Piotr Pawłowski, sekretarzem W anda Paulo, a M i
chałowska -  skarbnikiem.
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przez Rapsodyków August Kowalczyk, dotychczasowy przewodni
czący Rady Miejscowej, niedługo później został przewodniczącym 
Zarządu Okręgu ZZPSiK i w maju złożył podanie o zwolnienie 
z pracy w Teatrze Rapsodycznym. Rapsodycy mogli mieć wrażenie, 
że w sporze z ówczesnym aparatem władzy odnieśli zwycięstwo. Te 
odczucia wzmogły reakcje po Zjeździe Teatralnym z 24-25 lutego 
1952 roku i plenum Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Teatru i Filmu (SPATiF) z 8-9 kwietnia. Chyba po raz 
pierwszy w oficjalnych wystąpieniach przedstawicieli artystów tea
tru pojawiła się otwarta krytyka działań ludzi odpowiedzialnych za 
teatr i obrona zniszczonych w wyniku polityki kulturalnej socrea
lizmu idei teatru narodowego. Na posiedzeniu SPATiF-u mówili 
o tym m.in. Kazimierz Rudzki i Leon Schiller.

Teatr Rapsodyczny -  mimo pewnych symptomów korzystnych 
dla ludzi sztuki zmian, które zachodziły w polityce kulturalnej -  
pozostał ״czujnie” nastawiony do otaczającej rzeczywistości. M i
chałowska wspomina, że we wrześniu 1952 roku Adam Polewka, 
zaprzyjaźniony z wieloma krakowskimi artystami, na prośbę Kot- 
larczyka rozpoczął w Teatrze Rapsodycznym regularne szkolenie 
ideologiczne. W  ówczesnej sytuacji szkolenie było nie tylko rea
lizacją zaleceń partyjnych decydentów, ale i próbą ratowania bytu 
teatru. Odejście Kowalczyka część zespołu odebrała jako uciecz
kę dobrze poinformowanego aktora z ״płonącego okrętu”. Trzeba 
również odnotować, że ta zmiana w składzie osobowym Teatru 
Rapsodycznego wymusiła cały szereg zastępstw i tym samym do
datkowych, niekiedy przy bardzo wymagającej postawie Kotlar- 
czyka -  reżysera, uciążliwych wznowieniowych prób, związanych 
z koniecznością utrzymania granych spektakli w repertuarze. Mniej 
więcej w tym samym czasie cenzura nie wyraziła zgody na realizację 
dwóch kolejnych premier: Janosika i Soli attyckiej (spektakl oparty 
na komediach Arystofanesa). Szczególnie dotkliwie odczuto zakaz 
grania Soli attyckiej (próby były już zaawansowane). Na atmosferę 
w zespole duży wpływ miało odwołanie zapowiadanych na drugą
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połowę 1952 roku egzaminów eksternistycznych dla pracujących 
w Teatrze adeptów. Według relacji Michałowskiej, pełniącej wów
czas u Rapsodyków funkcję przewodniczącej koła SPATiF-u, trud
no odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te egzaminy się nie odbyły. 
A trzeba dodać, że w 23-osobowym zespole aktorskim aż 16 osób 
to byli właśnie adepci, pracujący na zasadzie tzw. prawa współpracy 
(jak już wspomniałem, tzw. grupa okupacyjna Rapsodyków zawo
dowe uprawnienia uzyskała w roku 1946). Posiadali oni najniższe 
gaże i mieli rokrocznie na wniosek dyrekcji Teatru przedłużane 
umowy. Michałowska wspominała:

Myślę, że podejrzewano pewne rozmyślne zaniedbanie tej sprawy ze 
strony Dyrektora, jakoby wolał mieć w Teatrze ludzi całkiem od siebie 
uzależnionych. Dyplom eksternistyczny otwarłby przecież każdemu 
z nich drogę do innych teatrów.

W  rezultacie paromiesięczne przygotowania adeptów ״poszły na 
marne”. W  zespole pojawiły się kolejne napięcia.

Ludzie zagrożeni wyrzuceniem poza nawias życia zawodowego, do jakie
go już przywykli, stali się bardziej podatni na naciski ze strony władzy. Na 
pewno też znaleźli się osobnicy, którzy tę sytuację psychiczną odpowied
nio wykorzystywali, rozdmuchując niezadowolenie i nieufność.

Władze, nie mogąc w sposób tradycyjny rozprawić się z M ie
czysławem Kotlarczykiem (״niepokornym dyrektorem”) i jego ze
społem teatralnym, szukały innych rozwiązań. W  praktyce można 
by powiedzieć, że posłużą się metodą ״konia trojańskiego”. Nie tyl
ko w relacjach Kotlarczyka, ale i osób, z którymi przeprowadziłem 
rozmowy, taką funkcję w części wypełnili członkowie zespołu arty
stycznego Rapsodyków (m.in. Piotr Pawłowski, Stanisław Gron- 
kowski, Wanda Szczuka) i Zdzisław Lorenowicz, zatrudniony od 
stycznia 1953 roku na stanowisku dyrektora administracyjnego.

W  pełnej napięcia atmosferze odbyła się premiera kolejnego 
spektaklu (31 XII 1952 r.), który okazał się ostatnią realizacją przed 
pierwszą likwidacją Teatru Rapsodycznego. Z  okazji 500. rocznicy
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urodzin Leonarda da Vinci oraz przypadającej w 1953 roku 410. 
rocznicy wydania De revolutionibus Mikołaja Kopernika, Rapso- 
dycy przedstawili Portrety i astronomię. Sceny z życia Mikołaja Ko
pernika i Leonarda da Vinci, według tekstów Ludwika Hieronima 
Morstina. Michałowska jako Lukrecja Borgia zyskała uznanie 
przede wszystkim za wspaniale wystudiowany ruch i gest sceniczny. 
Po raz kolejny Kotlarczyk uciekł od współczesności w historię, tym 
razem w fascynujące go w renesansie relacje między ludźmi sztuki 
i nauki. Nie zyskał uznania ani u urzędników odpowiedzialnych 
za kulturę, ani tym bardziej u krytyków, od paru lat negatywnie 
nastawionych do prowadzonej przez twórcę Teatru Rapsodycznego 
polityki repertuarowej. Co więcej, zapracował na pretensje ze strony 
ludzi Kościoła, którzy już w przypadku premiery Poloneza Bogu
sławskiego ze zdziwieniem, a nawet z oburzeniem odbierali sposób 
przedstawiania historycznej roli Kościoła.

W  dniach 17-18 lutego 1953 roku Kotlarczyk i Michałowska 
uczestniczyli w Ogólnopolskim Zjeździe Teatralnym w Warszawie. 
Nie po raz pierwszy Aktorka towarzyszyła Dyrektorowi w ważnej 
naradzie, była bowiem osobą nie tylko rozpoznawaną w środowisku 
teatralnym, ale po sukcesach w Eugeniuszu Onieginie, Panu Tadeuszu, 
Beniowskim uznawaną za jedną z najwybitniejszych aktorek młodego 
pokolenia. Referat programowy pt. Zadania pracy artystycznej teatrów 
na rok 1953 wygłosił Jerzy Pański. Ostro zaatakował w nim ״drobno- 
mieszczański i nierealistyczny” teatr Brechta i niezwykle krytycznie 
wypowiedział się o zespole Kotlarczyka jako teatrze ״typu brechtow- 
skiego” (״Mamy taki teatr typu brechtowskiego w Polsce -  krzyczał 
Pański -  to Teatr Rapsodyczny w Krakowie!”24). Następnego dnia po

24 W arto odnotować, że w grudniu 1952 roku Bertolt Brecht i jego Berliner 
Ensemble nawiązali bliski kontakt z zespołem Kotlarczyka. ״Artyści N R D  z H ele
ną Weigel na czele byli w  ciągu swego pobytu w Krakowie codziennymi gośćmi na 
przedstawieniach Teatru Rapsodycznego (Eugeniusz Oniegin, Aktorzy w  Elsynorze) 
i bardzo żywo dyskutowali na tem at tej nowej dla nich formy teatru, mającej pewne 
punkty styczne z ich własnymi założeniami i poszukiwaniami na drodze do teatru 
epicznego". Zob. program do ״Portretów i astronomii” L.H. Morstina z 31 X II 1952

58



Michałowska M uzą Teatru Rapsodycznego

wystąpieniu Pańskiego, w ramach tzw. dyskusji nad referatem pro
gramowym, pozwolono Kotlarczykowi zabrać głos. Obecni na sali 
mogli odnieść wrażenie, że władze MKiS nie spodziewały się żad
nego niebezpieczeństwa. Michałowska wspomina, że twórca Teatru 
Rapsodycznego, nigdy do tej pory w sytuacjach oficjalnych narad nie 
występował przeciwko ludowej władzy. Przeważnie milczał, a wyrazu 
jego twarzy w trakcie oficjalnych wystąpień przedstawicieli resortu 
kultury starano się nie zauważać. Kiedy poprosił o głos, niektórzy 
spodziewali się nawet, że próbując ratować byt Teatru Rapsodycz
nego złoży wreszcie samokrytykę. Tymczasem ku zaskoczeniu sali 
wygłosił rzeczową w wywodach, ale bardzo ostrą w tonie polemikę 
z sądami Pańskiego. Michałowska uważa, że atak na Teatr Rapso
dyczny miał być punktem kulminacyjnym Zjazdu:

W  przerwie obrad, poprzedzającej ten epizod, Sokorski [ówczesny mi
nister resortu Kultury i Sztuki] podszedł do nas, serdecznie się przywitał 
i powiedział [do Kotlarczyka]: Niechże pan zabierze głos, nic się tu nie dzie
je... [...] Wszystko więc było zaplanowane, Sokorski na wszelki wypadek 
dolał oliwy do ognia; a nużby Kotlarczyk przemilczał krytykę Pańskiego, 
byłoby znacznie trudniej rozprawić się ostatecznie z reżyserem Oniegina 
i autorem spektaklu Rozkaz 269, opartego na najbardziej bojowych utwo
rach Majakowskiego25.

W  relacji Michałowskiej wystąpienie dyrektora Teatru Rapso
dycznego

...to nie była spokojna argumentacja człowieka pewnego swej sprawy, to 
była obrona atakowanego przeważającymi siłami straceńca, obrona przez 
zadawanie silnych, bezwzględnych ciosów. Kotlarczyk czytał swoje expose 
w wielkim podnieceniu, w sposób, rzec by można, napastliwy26.

roku. Godny podkreślenia j'est fakt, że goszczące wówczas w Polsce teatry zagraniczne 
odwiedzały Teatr Rapsodyczny.

25 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 181-182.
26 Zob. Przemówienie Mieczysława Kotlarczyka na Zjeździe Teatralnym w  War

szawie w  dniu 17 lutego 1953 i Komentarz Danuty Michałowskiej', zamieszczone 
w: ״...trzeba dać świadectwo...”, s. 51-72.
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Na wystąpienie Kotlarczyka zareagował w sposób niezwykle 
ostry Włodzimierz Sokorski. Twórca Teatru Rapsodycznego został 
uznany za wstecznika, reakcjonistę, wroga klasy robotniczej. W e
dług relacji Kotlarczyka i Michałowskiej najgroźniejszy był jednak 
ostatni fragment repliki Sokorskiego:

Kotlarczyk płynął ponad naszymi głowami, ponad partią! Ponad rządem! 
Apelował do narodu polskiego! Wiemy, co to znaczy. To pachnie agenturą 
anglo-amerykańską. Nie ma narodu polskiego, jest tylko klasa robotnicza! 
Zapamiętajcie sobie, kolego Kotlarczyk, n ie  m a n a r o d u  p o lsk ieg o !27

Najbardziej przerażającym skutkiem tego ataku była nie tylko 
myśl, że oto losy Teatru Rapsodycznego zostały ostatecznie przesą
dzone, lecz także całkowite odsunięcie się uczestników Zjazdu od 
Kotlarczyka i Michałowskiej. W  Pamięci nie zawsze świętej Artyst
ka notuje:

Ze wzruszeniem wspominam reakcję nieznanej mi przedtem osoby, 
z którą przyszło mi dzielić pokój w hotelu, gdzie nas zakwaterowano. 
Była to pani Zuzanna Łozińska, dyrektor teatru w Jeleniej Górze. Pozna
ła mnie, siedziałam przecież obok Kotlarczyka, wszyscy z przerażeniem 
spoglądali na nas, odżegnując się jak od przysłowiowych zadżumionych. 
Pani Łozińska, cała roztrzęsiona, wyznała, że nigdy w życiu nie przeżyła 
czegoś podobnego; spytała, czy jestem aktorką tego teatru, po czym za
pewniła mnie, że gdybym była bez pracy, ona w każdej chwili mnie przyj
mie... [...] To był jedyny gest koleżeńskiej solidarności w tamtym okresie. 
Nie przyszło jej na myśl, że zaofiarowana pomoc nie byłaby możliwa. 
Nikomu nie było wolno mnie zatrudnić28.

Późniejsze wydarzenia rozegrały się w przyspieszonym tempie. 
Jerzy Pański odwołał 28 lutego Kotlarczyka ze stanowiska dyrektora

27 Cyt. za M . Kotlarczyk, Reduta słowa..., s. 29. Michałowska, opisując to wyda
rzenie, zanotowała: ״Nie było wtedy mikrofonów ani głośników, a krzyk Sokorskiego 
wypełnił całą salę. Nie ma co ukrywać, byliśmy zmiażdżeni”. D. Michałowska, Ko
mentarz, s.70.

28 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 182.
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i głównego reżysera Teatru Rapsodycznego. 1 marca, w niedzielę, 
w godzinach porannych, odbyło się bez udziału Kotlarczyka zebra
nie zespołu Teatru Rapsodycznego. Po przeprowadzeniu krytycznej 
oceny dotychczasowej działalności (metoda ״samokrytyki” została 
przyjęta jako najwłaściwsza obrona zagrożonego Teatru) zespół pra
wie jednomyślnie opowiedział się za modelem teatru realistycznego. 
Danuta Michałowska jako jedyna w sposób otwarty przeciwstawiła 
się tej nowej formule teatru i na znak protestu opuściła zebranie29. 
Wkrótce i ona została zwolniona (decyzja z 30 IV) z zakazem wstę
pu do Teatru w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Po latach, 
wracając do tego niedzielnego poranka, zadała pytanie, które nur
towało i nadal nurtuje ludzi zajmujących się nie tylko teatrem. To 
pytanie dotyczące ludzkich zachowań w tamtych latach.

Jak więc się to stało, że w tym zespole, tak zaprzyjaźnionym, tak -  zdawa
łoby się -  jednolitym ideowo, tak przywiązanym do wspólnego warsztatu 
pracy, tak doceniającym swego dyrektora [...] zdarzyła się rzecz nieno- 
towana w historii teatru: na pytanie, zadane nie przez żadną ״władzę” 
 ale przez ,(!władza” prawdopodobnie nie ryzykowałaby takiego pytania״)
kolegę, do przedwczoraj najbliższego ״przybocznego” Dyrektora, który 
z przewodniczącego Rady Miejscowej przedzierzgnął się nagle niemal 
w inkwizytora: ״za jakim teatrem się opowiadasz: rapsodycznym czy rea
listycznym?” (w domyśle chodziło oczywiście o obowiązujący socrealizm, 
ale, o ile pamiętam, to ״soc”, pewnie dla ułatwienia decyzji, nie zostało 
wypowiedziane) -  otóż na to pytanie zdecydowana większość wypowie
działa się ״za realizmem”30.

Tegoż samego dnia (1 III) z zespołem Teatru Rapsodycznego 
spotkali się przedstawiciele MKiS -  Pański i Maria Czanerle31. Pra

29 Gwoli historycznej' wierności należy odnotować, że obok otwartego wyznania 
Michałowskiej' nieśmiało za ideą Teatru Rapsodycznego opowiedziała się Janina Bo
cheńska, a także M arian Szczerski, który stwierdził, że ״zawsze interesował go teatr 
poetycki”.

30 D. Michałowska, Komentarz, s. 60.
31 Czanerle pełniła wówczas funkcję instruktora do spraw teatru w Wydziale 

Kultury KC PZPR .
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cownicy Teatru z wyjątkiem Michałowskiej przeszli do Teatru Poe
zji. Zmiana nazwy -  Państwowy Teatr Rapsodyczny w Krakowie 
na Teatr Poezji została podpisana 30 czerwca 1953 roku. Zgodnie 
z decyzją MKiS funkcję dyrektora -  likwidatora Teatru Rapsodycz
nego wypełnił Ignacy Henner, poprzednio pracownik KC PZPR.

W  dniach i tygodniach, kiedy Teatr Rapsodyczny przeżywał swój 
dramat, Polska wraz z całym obozem socjalistycznym przeżywała 
śmierć Stalina (5 III). W  prasie codziennej i pismach literackich 
ukazywały się setki artykułów i utworów literackich opiewających 
dokonania ״męża olbrzymiej miary”, genialnego kontynuatora 
dzieła Lenina, wielkiego Wodza...

30 kwietnia i 1 maja 1953 roku odbyły się ostatnie przedstawie
nia Teatru Rapsodycznego. Grano Polonez IM CPana Bogusławskie
go, Michałowska mówiła ostatnie wiersze spektaklu (Jakub Jasiń
ski, Do egzultantówpolskich):

Długoś pod twardym, człeku, jęczał rządem,
Długoś był grubym zaślepion przesądem,
Zdejmąć z rąk więzy, z umysłu ciemnoty,
Byś odtąd zaczął wolności wiek złoty

Fanatyzm w chytre zapędził cię sidło 
Srogi despota ludzi miał za bydło,
Podniesiesz głowę długo nachylony,
Poznasz swą godność i obalisz trony.

W tedy na zawsze zawrą się drzwi wojny,
Plemię plemieniu prześle wiek spokojny,
W tedy świat wróci do pierwszej postaci,
Gdy ród człowieczy będzie rodem braci.

Teatr Rapsodyczny na ponad cztery lata znikł z mapy teatralnej 
Krakowa.

Po zwolnieniu z Teatru Rapsodycznego Michałowska dosta
ła najpierw propozycję pracy w Wojewódzkiej Szkole Związ
ków Zawodowych, a następnie w teatrze N urt w Nowej Hucie.
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W  pierwszej instytucji miała nauczać poprawnej wymowy na 
kursach dla aktywistów związkowych, w drugiej przygotowywać 
adeptów do eksternistycznych egzaminów aktorskich. Szybko 
jednak w wyniku interwencji płynących ״z góry” rozwiązano te 
umowy. Uczulono kierowników wspomnianych jednostek, że za
trudnili wrogą, antysocjalistyczną jednostkę. Jesienią 1953 roku 
Artystka otrzymała zgodę na prace zlecone w wymiarze 4 godzin 
tygodniowo jako instruktor zespołu recytatorskiego w Spółdzielni 
Transportowców.

Po śmierci Stalina zmiany w kraju dokonywały się bardzo po
woli. Droga do ״polskiego października” była jeszcze dość długa. 
Zmiany polityczne bardziej przejawiały się w sferze dyskusji, to
czących się na zebraniach stowarzyszeń twórczych i łamach cza
sopism, niż w decyzjach władz. Środowiska artystyczne i literackie 
podjęły dyskusję na temat pilnej konieczności pogłębienia i posze
rzenia pojęcia ״realizm socjalistyczny”. Największe jednak nadzieje 
stwarzały decyzje o uwolnieniu wielu ludzi z więzień, m.in. Kud
lińskiego i Brauna.

W  rezultacie tej pierwszej fazy tzw. odwilży trudna sytuacja 
Kotlarczyka i Michałowskiej po likwidacji Teatru Rapsodyczne
go zaczęła się stopniowo zmieniać. Było to powiązane nie tylko 
ze zmianami dokonującymi w sytuacji politycznej kraju, lecz także 
z przeobrażeniami w Centralnym Zarządzie Teatrów, Oper i Fil
harmonii. W  roku 1954 kierownictwo tej jednostki objął Stanisław 
W itold Balicki, były kierownik literacki teatrów krakowskich, re
daktor naczelny ״Teatru”, a zarazem człowiek dobrze znający osiąg
nięcia Kotlarczyka (był już widzem paru konspiracyjnych przedsta
wień Rapsodyków). W  lutym 1954 roku wezwał on Kotlarczyka 
i Michałowską do Ministerstwa Kultury i Sztuki i po stwierdzeniu, 
że nie ma mowy o restytucji Teatru Rapsodycznego, zaproponował 
zwolnionym artystom pracę w podległych ministerstwu instytu
cjach. Kotlarczykowi zaoferował stanowisko nauczyciela w krakow
skiej szkole teatralnej, Michałowska otrzymała etat w Państwowych
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Teatrach Dramatycznych w Krakowie32. W  następnych miesiącach, 
zarówno w życiu politycznym, jak i kulturalnym, pojawiły się kolej
ne zmiany w ramach ״odwilży”. W  kwietniu 1954 roku na stano
wisku ministra kultury i sztuki Sokorskiego zastąpił Karol Kuryluk. 
Wydarzeniem nakazującym reinterpretować dotychczasową wizję 
lat powojennych stał się XX Zjazd KPZR (luty 1956 r.) i wygłoszo
ny wówczas referat Nikity Chruszczowa -  O kulcie jednostki i jego 
następstwach. Już miesiąc później na kolejnej sesji Rady Kultury 
i Sztuki Jan Kott przedstawił ostrą krytykę sztuki i ideologii lat 
1949-1954. Ostateczną ocenę przeszłości i aktualne zmiany w rze
czywistości społeczno-politycznej usankcjonowało VIII Plenum 
KC PZPR  (październik 1956 r.) i powrót Władysława Gomułki 
do władzy.

Decyzja o przyjęciu do zespołu Starego Teatru i tym samym za
sadniczej zmianie środowiska artystycznego -  zdaniem większości 
krytyki teatralnej -  okazała się dla aktorstwa Michałowskiej fatal
na. ״Wyrafinowana i subtelna aktorka niedopowiedzeń, znakomita 
przedstawicielka stworzonego przez swój teatr gatunku na scenie 
dramatycznej okazała się nowicjuszem”33. Jej pierwsza rola -  Celina 
w Nocach narodowych Romana Brandstaettera (1954 r., reż. Roman 
Niewiarowicz), ״budowana jeszcze środkami teatru rapsodycznego, 
była połączeniem rapsodycznej statyczności z nadmierną egzaltacją 
przeżycia, pozbawionego wypróbowanego zasobu środków tech
nicznych. Wszystko to pachniało amatorstwem”34. Łatwiejszym za

32 W ilam  Horzyca w  liście do Romana Brandstaettera relacjonował to wydarze
nie jako znak następujących zmian w polityce kulturalnej państwa: ״Sensacja! Gdy 
ostatni raz byłem u p. B.[alickiego], spotkałem się tam  z Kotlarczykiem i M icha
łowską. Zostali wezwani telegraficznie do p. B. Czyżby ich powrót? Myślę, że tak. 
Bardzo to znamienne”. Listy Wilama Horzycy. Wybór i opracowanie L. Kuchtówna, 
Warszawa 1991, s. 281.

33 J.P. Gawlik, Twarze teatru, Wrocław 1963, s. 31.
34 Ibidem. Trzeba przyznać, że oceny sztuki i przedstawienia były rozbieżne. Re

cenzenci, a przede wszystkim ówczesne władze nie aprobowały sztuki odbrązowia- 
jącej Wieszcza -  Mickiewicza (w tej roli -  Józef Karbowski) i demitologizującej to-
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daniem artystycznym była rola pięknej Damy Dworu w Ruy Blasie 
Viktora Hugo w inscenizacji Wilama Horzycy (1955 r.). W  tym 
krótkim epizodzie Michałowskiej w teatrze dramatycznym najcie
kawsza niewątpliwie była rola Magdaleny w Domu Bernardy Alba 
Lorki w reżyserii Haliny Gallowej (1956 r.). Wydawało się, że Ak
torka stopniowo przystosowuje się do wymagań teatru dramatycz
nego, ale jej kolejna rola, która okazała się zarazem ostatnią w Sta
rym Teatrze -  Łucja w Wysokiej ścianie Zawieyskiego (1956 r.), była 
całkowitą porażką. ״Stało się jasne -  pisał Gawlik -  że osobowość 
odtwórczyni Tatiany nie znosi repertuaru zmuszającego do opiso- 
wości i udawania realizmu, a proces wcielania się w postać z pogra
nicza psychologii [...] paraliżuje dawne i nowe sposoby ekspresji”35.

W  tym momencie biografii swoistym wybawieniem z obcej 
naturze artystycznej Michałowskiej poetyki teatru dramatycz
nego stał się fakt reaktywacji Teatru Rapsodycznego. Michałow
ska wielokrotnie opowiadała mi o gorących popaździernikowych 
miesiącach, w których nie tylko w Krakowie toczyła się niezwykle 
burzliwa dyskusja w sprawie restytucji zespołu Kotlarczyka. Szcze
gólnie zapamiętała publiczne wystąpienia (m.in. na wiecu na Ryn
ku Głównym) młodego Jerzego Grotowskiego, ucznia Kotlarczyka 
z Krakowskiej Szkoły Teatralnej, i dra Bolesława Drobnera, dzia
łacza politycznego (w roku 1948 wyrzuconego z partii), którzy byli 
gorącymi orędownikami idei reaktywacji Teatru Rapsodycznego. 
Do dzisiaj ze zdziwieniem i żalem wspomina ówczesne zachowania 
aktorów Starego Teatru, a szczególnie aktorki, którą od dzieciństwa 
wręcz uwielbiała -  Zofii Jaroszewskiej, występujących przeciwko 
pomysłowi oddania ״zbudowanej” przez zespół Kotlarczyka sceny 
przy ul. Starowiślnej (Teatr Kameralny) reaktywowanemu Teatrowi 
Rapsodycznemu. Coraz bardziej rósł jej podziw dla Kotlarczyka,

wianizm. Po dwudziestu dwóch spektaklach z nadkompletami widzów Noce narodowe 
zdjęto z afisza.

35 Ibidem , s. 32.
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jego zapału, wytrwałości i niezwykłej odwagi w podejmowaniu 
trudnych decyzji. To on w kulminacyjnym momencie niekończą
cego się sporu o budynek Teatru Kameralnego podjął decyzję o re
moncie i modernizacji opuszczonej przez teatr Groteska sceny przy 
ul. Skarbowej 2.
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2 września 1957 roku w sali tzw. Planetarium (dawna kaplica Bur
sy im. ks. Kuznowicza, później sala Teatru Groteska) odbyła się 
pierwsza próba reaktywowanego Teatru Rapsodycznego. W  no
wym, liczącym 26 osób zespole artystycznym byli zarówno aktorzy 
z dyplomami, aktorzy lalkarze, aktorzy estrady, jak i grupa osób bez 
przygotowania scenicznego, w części powiązana z konkursami re
cytatorskimi, w których Kotlarczyk od lat uczestniczył jako juror 
(często jako przewodniczący jury). Z  powojennego Teatru Rap
sodycznego zostało zaledwie pięć osób, z Michałowską na czele. 
Kotlarczyk z większością dawnego zespołu nie miał ochoty współ
pracować. Nie mógł im zapomnieć decyzji z roku 1953. Z  niektóry
mi może nawet miałby ochotę ponownie spotkać się w pracy arty
stycznej, ale -  według relacji Haliny Kwiatkowskiej -  sami aktorzy 
nie chcieli już wracać do zespołu Rapsodyków, w którym -  zgod
nie z przyjętą przez Kotlarczyka zasadą -  skazani byliby ״na ano
nimowość” (brak nazwisk wykonawców na afiszach teatralnych). 
W  praktyce Kotlarczyk musiał budować zespół teatralny od pod
staw. Powrócił więc w części do idei teatru-studia. Edukacja w za
kresie słowa odbywała się zarówno przed próbami, jak i w trakcie 
prób stolikowych oraz analitycznych. W  czasie prób na scenie nad 
wymową czuwała -  tak jak w poprzednim okresie -  Michałowska.

W  trakcie wspomnianej pierwszej próby o programie artystycz
nym teatru mówili Kotlarczyk i Michałowska, która otrzyma
ła funkcję zastępcy kierownika artystycznego. Po przedstawieniu
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projektów organizacyjno-artystycznych, czytano rapsody z Króla- 
-Ducha, a także Don Juana Byrona. W  miejscu, które miało być ko
lejną sceną Rapsodyków, trwał remont. Planowano otwarcie teatru 
w październiku, później pojawiła się symboliczna dla Rapsodyków 
data 1 listopada. Kłopoty pojawiające się w trakcie ekspresowo za
planowanego remontu przesunęły datę otwarcia na koniec listopada.

27 listopada 1957 roku, w dniu uroczystego otwarcia Teatru 
Rapsodycznego, Kotlarczyk przedstawił spektakl pt. Legendy zło
te i błękitne (nowa wersja Króla-Ducha. Zmiana tytułu -  zdaniem 
Michałowskiej -  miała ״ułatwić Teatrowi wejście na rynek, odno
szący się niechętnie do spraw ducha ’). Już ta pierwsza premiera 
uświadomiła, że Kotlarczyk pragnął kontynuować zapoczątkowaną 
w latach okupacji linię ideową i artystyczną. Wybór Króla-Ducha 
miał tu symboliczne znaczenie. Oto teatr po raz kolejny przedsta
wiał swą rapsodyczną wizję początków narodu i chrześcijaństwa, 
i to w czasie szczególnym -  w dobie zbliżającego się Millenium. 
Kolejnej realizacji utworu Słowackiego podjął się -  jak już wspo
mniałem -  nowy zespół aktorski, w którym tylko Kotlarczyk i M i
chałowska byli uczestnikami wszystkich dotychczasowych zmagań 
Teatru Rapsodycznego.

W  trzecim okresie działalności Teatru Rapsodycznego Kotlar- 
czyk powrócił po raz kolejny do wcześniej już inscenizowanych 
tekstów. Wystawił m.in. Eugeniusza Oniegina (16 I 1958 r.), Don 
Juana (15 III 1958 r.), Beniowskiego (12 IV 1959 r.), Pana Tadeusza 
(22 VII 1959 r.). W  tych przedstawieniach Michałowska była je
dyną aktorką, której kreacje zauważała krytyka, pamiętająca znako
mity warsztat aktorski Rapsodyków. Michałowska zachwyciła m.in. 
jako Muza w Byronowskim Don Juanie, mówiąca tekst z wdziękiem 
lekkości i ironii, w niektórych fragmentach z dużym wyczuciem 
środków aktorstwa komediowego. Ta rola w doświadczeniach ak
torskich Michałowskiej była poniekąd zwieńczeniem okresu ״li- 
rycznego dziewczęcia” -  swoistego rapsodycznego emploi, w którym 
umieszczano Aktorkę od pierwszych okupacyjnych spektakli.
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Teraz z przyjemnością zaczęłam się posługiwać zupełnie nowymi środ
kami wyrazu: stałam się dojrzałą kobietą, której autoironia o nieco cy
nicznym zabarwieniu, świadoma kokieteryjność i umiejętne kreowanie 
śmieszności nie były obce1.

Warto już w tym miejscu nadmienić, że realizacja Beniowskie
go uważnemu widzowi, śledzącemu kolejne powojenne premiery 
Teatru Rapsodycznego, może zasygnalizować znaczącą zmianę po
zycji Michałowskiej w zespole Kotlarczyka. Uczestniczka dwóch 
poprzednich realizacji poematu Słowackiego (1942, 1945 r.), po raz 
pierwszy nie pojawia się na plakatach i w programach jako współ- 
reżyserka (obok Kotlarczyka -  reżysera) spektaklu. Od roku 1951 
(od Aktorów w Elzynorze) Michałowska była wymieniana na afi
szach jako asystentka reżysera albo jej udział w powstawaniu spek
taklu zapisywano jako ״współpracę dramaturgiczną, inscenizacyjną 
i reżyserską”. O przyczynach tej zmiany wspomnę po przywołaniu 
jeszcze jednej premiery Teatru Rapsodycznego.

W  kolejnej wersji Pana Tadeusza (22 VII 1959 r.) Michałowska 
pozostała w pamięci widzów tym razem nie jako Zosia, lecz Teli
mena w wersji heroikomicznej: ״interesowna kokietka petersburska, 
niepozbawiona uroków kobiecych i czułości serca”. Sceny Telimeny 
-Michałowskiej z Tadeuszem -  Tadeuszem Malakiem należały do 
najlepszych sekwencji tej nowej rapsodycznej interpretacji Pana 
Tadeusza. Krystyna Zbijewska od wielu lat obserwująca spektakle 
Rapsodyków, zachwycona kreacją Michałowskiej zatytułowała swą 
recenzję w ״Dzienniku Polskim” -  Pani Telimena.

Już nie było mowy o Teatrze Rapsodycznym, o jego twórcy, o nowej kon
cepcji wielkiej epopei -  była to pełna zachwytu recenzja o znakomitej roli 
jednej aktorki. W  tym momencie nie mogło się stać nic gorszego2.

1 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 206.
2 Ibidem, s. 206.
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Trzeba bowiem przypomnieć, że Kotlarczyk od pierwszych 
spektakli okupacyjnego Teatru Rapsodycznego nie dopuszczał my
śli o aktorze -  soliście. Każdy aktor, niezależnie od rangi roli, miał 
być głosem w chórze, który decyduje o sprawie najważniejszej -  ca
łościowym kształcie przedstawienia3.

W  Teatrze Rapsodycznym był zakaz umieszczania na afiszach 
nazwisk aktorów (zamieszczano je tylko w programach teatralnych, 
w pierwszych latach po wojnie bez podawania jednak ról, które ak
torzy kreowali). Aktorzy po zakończonym spektaklu nie wychodzili 
do ukłonów. Mówiono, że nagradza się spektakl, Teatr, a nie po
szczególnych artystów. Na próbach do kolejnych spektakli miał być 
obecny cały zespół, niezależnie od tego, którą aktualnie scenę re
żyser realizował. Warto tu przywołać obszerne fragmenty z wypo
wiedzi Tadeusza Malaka na sesji poświęconej etyce zawodu aktora:

Kotlarczyk był człowiekiem bardzo pilnującym wewnętrznej dyscypliny 
i wewnętrznego morale członków zespołu, obecność w nim zawsze była 
związana z ofiarą, z poświęceniem, czego może już dzisiaj w zespołach 
teatralnych się nie rozumie [...]. Ja powiem tylko tyle, że podczas kil
kuletniej pracy w teatrze ani raz nie zobaczyłem swojego nazwiska na 
afiszu. M y byliśmy ludźmi anonimowymi, kiedy kurtyna opadała, my
śmy nie wychodzili przed kurtynę, nie było braw. Był to teatr wielkiej 
wewnętrznej dyscypliny, zaakceptowanej przez zespół. Dyrektor teatru 
był obecny na każdym przedstawieniu i kontrolował je. Mówię o tym, 
bo to nie pozostawało bez wpływu na nasze poczucie przynależenia do 
tej grupy teatralnej, ludzie włączający się do niej musieli pozbyć się wielu 
ambicji, których nie musieli się pozbywać aktorzy tzw. teatrów drama

3 Niewątpliwie w  budowaniu takiego miejsca aktora w  całości przedstawienia 
dopomagał i strój. Początkowo panie ubrane były w czarne suknie, panowie w ״wi- 
zytowe ubrania”. Z  czasem wykształcił się tzw. kostium rapsodyczny. U pań była 
to ciemna, suto fałdowana spódnica i biała, płócienna, o wyrazie ludowym bluzka; 
u panów -  szara, romantyczna peleryna, czarne spodnie, białe ״koszule Słowackie
go”. W  wielu jednak przedstawieniach Kotlarczyk odchodził od stylu rapsodycznego 
(m.in. w  Sielance, Bajkach). ״Strój rapsodyczny” przetrwał do premiery Rapsodów W y
spiańskiego (1947 r.). O d Dialogów miłości (1947 r. ) zaczęto projektować kostiumy, 
były one z reguły uproszczone, nawiązujące do stylu epoki.
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tycznych. [...] Ta dbałość o te podstawowe nakazy przenoszona była do 
zespołu, nad którym Kotlarczyk bardzo wnikliwie czuwał, i jeżeli ktoś 
się sprzeniewierzył -  jeżeli na przykład ktoś nie przyszedł lub spóźnił się 
na spektakl -  był z tego zespołu usuwany. Nie była to przecież sytuacja 
łatwa, ponieważ w ostatnim okresie działalności musiał Kotlarczyk odbu
dować zespół od nowa, on się rozpadł po wcześniejszej likwidacji. M imo 
to Kotlarczyk pozostawał niebywale konsekwentny i faktycznie usuwał 
z zespołu osoby sprzeniewierzające się tym zasadom. Oczywiście nie była 
to sytuacja łatwa dla aktorów i wielu nie wytrzymywało po prostu tej 
ogromnej presji. Jakkolwiek dzisiaj po latach z całym szacunkiem muszę 
powiedzieć, że był to teatr, w którym te zasady etyczne były sformułowa
ne, wiedziałem, że one muszą istnieć i muszą ciążyć nad człowiekiem, nad 
artystą -  jeżeli to wspólne dobro ma trwać. [...] Właściwie kiedy później 
znalazłem się w innych zespołach, nigdy nie spotkałem się już z próbą 
jakiegokolwiek formułowania najogólniejszych choćby norm etycznych -  
chyba że chodziło o taką etykę organizacyjną wewnątrz teatru. Być może 
wynikało to stąd, że Teatr Rapsodyczny był teatrem jednego człowieka4.

Konflikt z Kotlarczykiem stał się faktem. Kolejny jego etap ro
zegrał się w październiku 1959 roku, przy okazji realizacji propozy
cji katowickiego studia telewizyjnego, związanej z wyemitowaniem 
na żywo w ramach poniedziałkowego Teatru Telewizji Eugeniusza 
Oniegina. Dla całego zespołu Rapsodyków, a przede wszystkim dla 
Michałowskiej była to szczególna okazja, żeby kolejna wersja tego 
głośnego spektaklu, z legendarną wręcz rolą Tatiany-Michałow- 
skiej, mogła dotrzeć do milionowego kręgu odbiorców. Kotlarczyk 
nie zaakceptował przedstawionych przez telewizję warunków i ta

4 Zob. Kształcenie aktora. Tradycja i współczesność, pod red. J. Popiela, Kraków 
2004, s. 200-201. Trzeba j'ednak pamiętać, że w zespole Kotlarczyka poj'awiło się 
kilka osobowości artystycznych. H istoryk sztuki aktorskiej' powinien wymienić nie 
tylko Danutę Michałowską, Mieczysława Voita, Augusta Kowalczyka, Tadeusza M a
laka. Powinien również pamiętać o Krystynie Ostaszewskiej', Barbarze Horawiance, 
Annie Namysłowskiej', Izabelli Gaj'darskiej, Magdalenie Grodyńskiej, Halinie Kwiat
kowskiej, Danucie Jodłowskiej', Łucji Karelus-Malskiej, Elżbiecie Woj'ciechowskiej, 
Zygmuncie Piaseckim, Stanisławie Gronkowskim, Zbigniewie Poprawskim, Tade
uszu Szybowskim.
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historyczna szansa została zaprzepaszczona. Michałowska jako je
dyna z całego zespołu Teatru Rapsodycznego miała odwagę ostro 
skrytykować Kotlarczyka za egoizm i brak troski o dobro aktorów. 
Po tym incydencie poprosiła o tygodniowy urlop i w trakcie trwają
cego sezonu wyjechała z Krakowa. Zarówno Kotlarczyk, jak i część 
zespołu zinterpretowała tę decyzję jako gest „obrażonej gwiazdy”. 
W  dokumentacji Teatru Rapsodycznego znajdującej się w Woje
wódzkim Archiwum Państwowym w Krakowie są zapisy informu
jące o tym konflikcie i głosach zespołu oburzonego zachowaniem 
„gwiazdy”. Kotlarczyk podjął decyzję o zwolnieniu Michałowskiej. 
Sama Aktorka po latach pisała:

Dyrektor kierował się wyłącznie dobrem Teatru, nakazującym bez
względnie walczyć z samowolą niezdecydowanej aktorki, której przewró
ciło się w głowie. Zarzut gwiazdorstwa był najpoważniejszym oskarże
niem w kodeksie rapsodycznym. Jestem pewna, że było to jego głębokie 
przekonanie. Stał na straży zasad etyki zawodowej5.

Po interwencji kierownictwa krakowskiego Wydziału Kultury, 
a przede wszystkim osobistej perswazji Bolesława Drobnera, M i
chałowska pozostała w zespole Teatru Rapsodycznego. O kolejnych 
etapach tego konfliktu, które doprowadzą do ostatecznej decyzji 
o zwolnieniu Michałowskiej z Teatru Rapsodycznego, opowiem 
w dalszej części tego rozdziału. Teraz warto nieco miejsca poświęcić 
recepcji spektakli Rapsodyków, po restytucji zespołu Kotlarczyka 
w roku 1957. Tym bardziej, że krytyczne opinie recenzentów, skie
rowane pod adresem Kotlarczyka, przy niekiedy entuzjastycznym 
przyjęciu propozycji artystycznych Michałowskiej, jeszcze bardziej 
zaogniały relację między tą dwójką najwybitniejszych Rapsodyków.

Pierwsze premiery nowego zespołu Kotlarczyka skłoniły kry
tyków nie tylko do oceny samych przedstawień, ale i snucia wizji 
co do przyszłości Rapsodyków w nowej rzeczywistości społeczno
-politycznej i artystycznej.

5 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 211.
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Henryk Vogler, doceniając zasługi zespołu Kotlarczyka z cza
sów okupacyjnych i pierwszego powojennego okresu, uzależniał 
miejsce Teatru Rapsodycznego we współczesnym teatrze od wy
boru tematyki, repertuaru. Krytycznie oceniał linię rozpoczętą 
Królem-Duchem, wydawała mu się ona niezgodna z ״zamówie- 
niem społecznym” publiczności, spragnionej „rzeczowości, skrótu, 
ostrości intelektualnej, groteski”6. Krytykowi bardziej odpowiadała 
linia wskazana w Don Juanie Byrona (1958 r.) -  spektaklu pełnym 
charakterystyczności, satyrycznego rysunku, poetyckiej metafory 
i drwiącej maski pamfletu, interesującego pomieszania stylistyk, 
a niekiedy wręcz zabawy stylami.

Vogler, oceniając pierwsze premiery zrealizowane po roku 1957, 
z niepokojem przyjmował rezygnację z tych elementów, które były 
dotychczas mocną stroną Rapsodyków, a mianowicie z czystości 
i doskonałości w podawaniu słowa, a także z rapsodycznego ubó
stwa scenicznego, zastępowanego środkami inscenizacyjnymi zna
nymi z innych zawodowych teatrów. ״Jedynie Danuta Michałowska 
-  stwierdzał recenzent -  podtrzymuje godnie te świetne tradycje. 
Przeważająca część młodego zespołu to obecnie dopiero surowy 
materiał”.

Podobny osąd znajdziemy i u innych recenzentów, którzy do
ceniając walory szeregu pięknych i sugestywnych scen w kolejnych 
premierach, nie mogli nie zauważyć braków w warsztacie aktor
skim zespołu7. Kotlarczyk wytrwale, jednak z różnymi rezultata
mi, budował nowy zespół aktorski. Nawet nieżyczliwi mu krytycy 
dostrzegali pozytywne zmiany w warsztacie młodych Rapsodyków. 
Było to w dużym stopniu zasługą Michałowskiej, systematycznie 
pracującej z adeptami sztuki rapsodycznej.

6 Zob. H . Vogler, Przeszłość i współczesność Teatru Rapsodycznego, ״Teatr” 1958 
nr 11, s. 8.

7 Zob. m.in. L. Jabłonkówna, O Krakowiepanegiryk liryczny, ״Teatr i Film” 1958 
nr 3.
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Michałowska, oceniając tamten okres w historii Teatru Rap
sodycznego, zwracała uwagę na fakt, że Kotlarczyk po roku 1957 
miał poważne problemy z wyznaczeniem nie tyle linii repertuaro
wej (tu konsekwentnie realizował wypracowany w latach okupa
cji program), ile stylistyki teatralnej. Ten problem wynikał przede 
wszystkim ze zmian w zespole aktorskim. Twórca Teatru Rapso
dycznego chyba zdawał sobie sprawę z faktu, że młodzi, niedo- 
świadczeni aktorzy nie potrafią oddać walorów słowa, tak jak to 
czynili Michałowska, Ostaszewska, Kowalczyk, Voit. Siłą rzeczy 
musiał więc zwrócić się w stronę całego sztafażu teatralnego, któ
ry w części przykryłby niedomogi w dziedzinie słowa. Wydaje się 
jednak, że podstawową przyczyną nieporozumień pomiędzy Kot- 
larczykiem a znaczną częścią krytyki była dokonująca się w teatrze 
zmiana estetyki. Krytycy pisali o zmieniającej się rzeczywistości 
społeczno-politycznej i artystycznej, nieprzystawalności stylistyki 
rapsodycznej do nowych czasów. Kotlarczyk, mimo przeróżnych 
przeciwności losu, ciągle wierzył w słuszność idei wypracowanych 
w okresie okupacji.

Głosy nawołujące do zmian w stylistyce teatralnej pojawiły się 
również w gronie samych Rapsodyków, którzy czerpiąc z najlep
szych doświadczeń rapsodycznych, pragnęli wzbogacić formułę 
teatru o nowe teksty i nowe sposoby ich odczytania. Na pewno in
teresującym rozwiązaniem w tych poszukiwaniach stylistyki było 
powierzanie reżyserii najbliższym współpracownikom dyrektora. 
Oprócz Kotlarczyka zaczęli reżyserować m.in. Danuta Michałow
ska (J. Bedier -  Dzieje Tristana i Izoldy, 1 I 1959 r.; M. Pawlikowska
-Jasnorzewska, Róże dla Safony, 14 III 1959 r.) i Tadeusz Malak 
(M. Białoszewski, J. Harasymowicz, T. Różewicz, J. Waleńczyk -  
List do ludożerców, 3 III 1960 r.; Gabinet śmiechu, 18 II 1961 r.).

Wprowadzone do repertuaru propozycje Danuty Michałow
skiej i Tadeusza Malaka nawiązywały w formie inscenizacji do owej 
czystej rapsodyczności”. W״  programie do Róż dla Safony Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, inscenizacji przygotowanej przez

74



Powrót do Teatru Rapsodycznego

Michałowską, znakomicie przyjętej przez publiczność, Kotlarczyk 
wyraźnie zaznaczył, że forma realizacji tego spektaklu ״zarówno 
pod względem układu tekstu, jak i sposobu jego podania nawią
zuje bezpośrednio do typu inscenizacji z pierwszego okupacyjnego 
okresu działalności naszego teatru”8. Warto w tym miejscu zacyto
wać słowa Kotlarczyka, który blisko dwadzieścia lat od rozpoczęcia 
w Krakowie działalności teatralnej próbuje określić specyfikę rap
sodycznej interpretacji tekstów poetyckich. Znamienne, że słowa 
te zapisuje pod wrażeniem spektaklu opracowanego przez M icha
łowską:

Inscenizacja ograniczała się do elementów najprostszych: podział teks
tu na głosy, przy czym każdy z recytujących aktorów winien był konse
kwentnie przeprowadzać jakąś myśl czy nastrój, czy też wątek uczuciowy 
całości, ruch sceniczny ograniczony do niezbędnego minimum, oprawa 
plastyczna czysto funkcjonalna, czasem operująca jakimś drobnym ak
centem -  znakiem [...], wreszcie światło, które miało za zadanie współ
działać z nastrojem przedstawienia. Podobnie rzecz miała się i z muzyką, 
wprowadzaną dla wiązania poszczególnych części, wyakcentowywania 
pewnych ważniejszych czy trudniejszych momentów, ujawniania rytmiki 
tekstu, organizowania odpowiedniej reakcji uczuciowej widowni9.

Z dzisiejszej perspektywy trzeba zaznaczyć, że to właśnie od
biór spektakli Michałowskiej i Malaka ukazał istotę rozbieżności 
pomiędzy programem artystycznym (szerzej estetyką) Kotlarczy- 
ka i ówczesnej krytyki, przekonanej, że reprezentuje oczekiwania 
publiczności. Problem dotyczył pytania, czy proponowana przez 
Rapsodyków ״sztuka recytacji” odpowiada ״nowoczesnej wrażliwo
ści”. Znamienne, że Michałowska i Malak, twórcy wspomnianych 
spektakli, utrzymanych w stylu rapsodycznym, w dziedzinie inter
pretacji tekstu jako jedyni -  zdaniem krytyki -  wyłamali się z ״aka- 
demickiej” szkoły Kotlarczyka. Michałowska okazała się wielką

8 M . Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym. 60-leciepowstania Teatru 
Rapsodycznego... , s. 114.

9 Ibidem.
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osobowością nie tylko w przypadku interpretacji poezji epickiej, 
prozy, lecz także poezji współczesnej. Według Wisławy Szymbor
skiej w Różach dla Safony to tylko ״ona jedna umiała mówić te wier
sze ni to na niby, ni to na serio. Tak właśnie, jak mówić trzeba, żeby 
przekazać cały ich migotliwy urok”10.

Jak wspomniałem, w trzecim okresie działalności Teatru Rapso
dycznego model teatru słowa poetyckiego nie budził już większego 
zdziwienia. Tematem sporów i dyskusji były sposoby inscenizacji 
poezji. M oment restytucji sceny Rapsodyków zbiegł się z pierwszy
mi sukcesami spektakli poetyckich Wojciecha Siemiona11.

Powróćmy do konfliktu pomiędzy Michałowską a Kotlarczy- 
kiem, który zakończy się odejściem Artystki z zespołu i znaczącego 
osłabienia Teatru Rapsodycznego. Jak już wspomniałem, w paź
dzierniku 1959 roku ta najwybitniejsza aktorka Teatru Rapsodycz
nego otrzymała informację o zwolnieniu. Wróciła do zespołu Kot- 
larczyka na parę miesięcy, by ostatecznie rozstać się z Teatrem Rap
sodycznym we wrześniu 1961 roku. Aktorka w liście do Franciszka 
Kuduka, naczelnika Wydziału Kultury RN m. Krakowa pisała:

...wbrew rozpowszechnionej przez niektóre osoby opinii, nie odsunęłam 
się samowolnie od prac tego teatru. Dyr. Kotlarczyk, na skutek konflik
tów czysto osobistych, postawił jako warunek swego udziału w kierow
nictwie teatru, moją rezygnację ze stanowiska zastępcy kierownika arty
stycznego, następnie nie zgodził się na kontynuowanie pracy artystycznej 
w bieżącym sezonie (...), nie dopuścił do podjęcia proponowanych przeze 
mnie pozycji reżyserskich -  jednym słowem moje odsunięcie od teatru 
jest przymusowe12.

O rozstaniu z Teatrem Rapsodycznym Michałowska wypo
wiadała się niechętnie. Zapewne nigdy nie poznamy wszystkich

10 W. Szymborska, Róże dla Safony, ״Zycie Literackie” 1959 nr 10.
11 Zob. m.in. realizację Balu w  operze Juliana Tuwima (Teatr Młodej' Warszawy -  

Estrada Poetycka, 1957, inscenizacja i reżyseria W. Siemion).
12 Cyt. za J. Ciechowicz, Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym 

Mieczysława Kotlarczyka, Gdańsk 1992, s. 66.
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okoliczności konfliktu z Kotlarczykiem, konfliktu, który był głów
ną przyczyną odejścia Aktorki z zespołu. Trudno nawet odpo
wiedzieć na pytanie o początek sporu z dyrektorem teatru. Być 
może wszystko rozpoczęło się już od sukcesu Dziejów Tristana 
i Izoldy (1 I 1959 r.) -  pierwszej reżyserskiej pracy Michałowskiej 
w Teatrze Rapsodycznym. Do roku 1959, będąc najbliższą współ
pracownicą Kotlarczyka, odpowiedzialna była tylko za określone 
elementy przedstawień. Przeważnie ćwiczyła z aktorami dykcję, 
ustawiała chóry. Dzieje Tristana i Izoldy zrealizowała za zgodą 
Kotlarczyka, w czasie jego nieobecności, spowodowanej operacją 
katarakty. Michałowska od dłuższego już czasu była zafascynowa
na tekstem Josepha Bediera. Mając zgodę Kotlarczyka, zaprosiła 
do współpracy Jerzego Jeleńskiego (scenografia), Jerzego Kaszy
ckiego (muzyka), Barbarę Wolską (plastyka ruchu). Podjęła nie
zwykle trafne decyzje co do obsady ról, co zagwarantowało jej póź
niejszy sukces artystyczny (m.in. Tadeusz Malak -  Tristan, Izolda 
Złotowłosa -  Stanisława Waligórzanka, Zbigniew Poprawski -  
Król Marek). Zainspirowana filmową wersją Henryka V Williama 
Shakespeare’a Laurence’a Oliviera i malarstwem średniowiecz
nym, w sposób niezwykle interesujący zainscenizowała przestrzeń 
sceniczną. Głównym elementem scenograficznym Tristana i Izol
dy był opadający w stronę widowni podest, ״pokryty czarno-białą 
szachownicą podłogi”. W  głębi sceny łączył się on z malowanym 
poliptykiem w prostych złoconych ramach, zwieńczonym pięcio״
ma strzelistymi iglicami”. Środkowe skrzydła tego poliptyku ״ot- 
wierały się w czasie akcji, ukazując albo pejzaż nadmorski, albo 
zamkowe komnaty, gdy akcja przenosiła się do wnętrz”. Na scenie 
znajdowało się kilka stylowych mebli, ״z przodu cienka purpuro
wa kurtynka na harmonijnie zestrojonej z całością, złoconej kon
strukcji”. Wszystko jak na średniowiecznych miniaturach. I w tej 
stylizowanej przestrzeni pojawili się ״prawdziwi aktorzy rapso
dyczni” -  grali postacie, o których opowiadali. Warto przywołać 
wspomnienie jednego z aktorów tego przedstawienia:
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Analiza tekstu i próby ״przy stoliku” przenosiły nas w świat wielkich na
miętności, intryg, ale i kultury schyłku średniowiecza. Z  zachowaniem 
całej obyczajowości, etykiety, sposobu bycia, ba! nawet poruszania się 
i gestykulacji epoki. Codziennie też pani Barbara Wolska [...] przed i po 
próbach ćwiczyła dworskie tańce i kroczek średniowiecza. Przynosiła też 
dziesiątki kolorowych albumów z reprodukcjami rzeźb i malowideł śred
niowiecznych! Każdy z nas chórzystów wybierał pierwowzór. Był wierny 
w sposobie układania rąk, zastygania w ״pozycji”.

Przejmującą historię wielkiej, tajemnej i tragicznej miłości rozpoczy
nał, komentował i prowadził Trubadur (Ryszard Olszak). Dopowiadał, 
dramatyzował akcję Chór. Osoby dramatu w kostiumach barwą zazna
czających przynależność do poszczególnego dworu. Np. dwór króla M ar
ka (Zbigniew Poprawski): czerwień, błękit, złoto. Dwór Izoldy o Białych 
Dłoniach (Łucja Karelus-Malska): zieleń i biel. Tristan (Tadeusz Malak) 
i Izolda (Stanisława Waligórzanka), jak i pozostałe ״osoby” przekazywali 
ogrom różnorodnych uczuć z żarliwością, naturalnością, ale i rapsodyczną 
powściągliwością. Poetycki nastrój potęgowały gesty. Niezwykle oszczęd
ne. Gesty symbole. Gesty np. powitań, czy przepraszające, zaledwie mu
skały partnera! Zaledwie! Ale jak sugestywnie! Całość sprawiała, iż widz 
słuchając, oglądał dziesiątki jakby powiększonych miniatur ze średnio
wiecznych kodeksów iluminowanych13.

Zachwyt nad stroną plastyczną przedstawienia był tak wielki, że 
zespół otrzymał od wydawnictwa ״Polonia” propozycję wykonania 
serii zdjęć z Tristana w komnatach zamku wawelskiego. Ukazały się 
one na łamach ״Polski” (1957 nr 5/57).

Jak już wspomniałem, krytyka potraktowała ten spektakl, przy
gotowany w czasie nieobecności Kotlarczyka, jako powrót do źródeł 
rapsodyczności. Pojawiły się bardzo dobre, jeśli nie entuzjastycz
ne opinie o tym spektaklu. ״I to właśnie -  wspominała Aktorka 
po latach -  był akt pierwszy mojego osobistego dramatu”. Peany 
wygłaszane przez prof. Wacława Kubackiego, kolegi Kotlarczyka 
z czasów polonistycznych studiów, dyskusja, pełna pochwał dla M i

13 Z. Gorzowski, Nie ma kresu wspomnieniom... [w:] ״...trzeba dać świadectwo”, 
s. 92-93.
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chałowskiej zorganizowana w Klubie Dziennikarzy ״Pod Gruszką” 
-  to wszystko było swoistym ״pocałunkiem śmierci”. ״Broniłam się 
jak mogłam, wyciszając pochwały, bo już wtedy wiedziałam, czym 
to grozi. Tłumaczyłam, że wszystko, co zrobiłam, jest właśnie za
sługą Kotlarczykowych pomysłów...”14.

Pierwszym skutkiem tego konfliktu było stopniowe odsuwanie 
Michałowskiej od znaczących ról w dawnych i nowych premierach. 
Od jesieni 1959 roku przestała pojawiać się na scenie jako Telimena 
w Panu Tadeuszu (zastępowała ją Łucja Malska). W  Norwidow
skich Dialogach miłości miała na zmianę z Hanną Tomczykiewicz 
interpretować Kleopatrę. Obserwując zaistniałą sytuację, poprosiła 
o obsadzenie tylko w czteroosobowym Chórze. W  Przygodach Dyla 
Sowizdrzała była Narratorem. W  pozostałych premierach nie brała 
już udziału.

Nie byłoby to niczym dziwnym w każdym tzw. normalnym teatrze, ale 
u nas był zwyczaj, że wszyscy zawsze grali we wszystkim -  autor scena
riuszy Mieczysław Kotlarczyk tak komponował tekst, żeby wszyscy brali 
udział w spektaklu, często przedstawiając kilka ״umownych postaci”. [...] 
Ten zwyczaj został złamany w stosunku do mojej osoby15.

W  sezonie 1959/1960 o tym sporze mówiono już poza gronem 
artystycznym Teatru. Michałowska w pełni zdawała sobie sprawę 
z faktu, że opinia publiczna jej artystyczno-organizacyjne działa
nia zawsze łączyła z Kotlarczykiem. Pisała o tym nawet w swych 
wspomnieniach:

W  najtrudniejszym czasie naszego wspólnego, mojego i Kotlarczyka, 
wygnania, bezrobocia i klątwy, [...] widziano nas zawsze razem, jedno
myślnie występujących w obronie reduty słowa; ta jednomyślność krysta
lizowała się w ciągu lat pracy, a także jako skutek pozbawienia realnych 
możliwości twórczych. Wola protestu była nieporównanie silniejsza niż 
chęć złagodzenia własnego losu. W iadomo, jakich ustępstw i deklaracji

14 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 201.
15 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 196.
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wymagano by od nas. Przejęłam i przyswoiłam dużo ze sposobu myśle
nia Kotlarczyka i jego oceny ludzi, których tchórzliwego zachowania nie 
mogliśmy ani wybaczyć, ani zaakceptować16.

Sprawa konfliktu pomiędzy Kotlarczykiem a Michałowską 
pojawiła się na łamach prasy, która z niepokojem relacjonowała 
kolejne etapy tego sporu. Jan Kurczab, w tamtych czasach zna
ny i ceniony krakowski publicysta, prozaik i działacz społeczny, 
w kwietniu 1960 roku na łamach ״Gazety Krakowskiej” w tekście 
o wymownym tytule -  Dlaczego? przypominał, że w chwili, kiedy 
zapadała historyczna decyzja o restytucji Teatru Rapsodycznego to 
władze sejmiku krakowskiego dyrekcję teatru powierzały ״obojgu 
kombatantom dawnego teatru -  Michałowskiej i Kotlarczyko- 
wi, przy czym ta pierwsza została mianowana zastępcą kierowni
ka artystycznego”. To na Michałowskiej spoczywał główny ciężar 
wykształcenia nowego pokolenia aktorów rapsodycznych w ciągle 
zmieniającym się składzie zespołu Kotlarczyka. Kurczab publiko
wał swój artykuł w momencie kluczowym konfliktu -  kiedy decyzja
0 rozwiązywaniu umowy z Michałowską czekała na zatwierdzenie 
przez Wydział Kultury Miasta Krakowa. Kurczab pisał:

Główny filar teatru stanowczo najwybitniejsza i w tym okresie jedyna 
prawdziwa rapsodyczka, na pewno jedna z najlepszych recytatorek pol
skich, opuszcza teatr w najbliższych miesiącach, a właściwie już go opuś
ciła, gdyż jedynie formalnie znajduje się na liście aktorów.

Krakowski publicysta apelował zarówno do Kotlarczyka, jak
1 władz Wydziału Kultury o ponowne przemyślenie decyzji o roz
wiązaniu umowy z Michałowską, wyjaśnienie przyczyn konfliktu.

Jeśli Michałowska -  pisał -  ma na sumieniu grzech nielojalności w sto
sunku do swojej placówki lub spraw sztuki teatralnej, można pożegnać ją 
z lekkim sumieniem. Jeśli jednak przyczyny jej odejścia spowodowane były 
sprawami innej, może krzywdzącej ją natury, trzeba stanąć w jej obronie.

16 Ibidem, s. 196-197.
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Niezwykle mocno zabrzmiały słowa, że

...w imię dobra placówki, Michałowska powinna pozostać w tym teatrze. 
Ze winna, w myśl pewnego rodzaju umowy społecznej, zawartej pomię
dzy protektorami teatru a jego kierownictwem, wychować nowe pokole
nie Rapsodyków, bez którego placówka ta pozostanie w ciągłym impasie 
twórczym17.

Z relacji członków ówczesnego zespołu Teatru Rapsodycznego 
wiem, że wypowiedź Kurczaba, a szczególnie ostatnie zacytowa
ne stwierdzenie wręcz oburzyło Kotlarczyka, w pełni wierzącego 
w to, iż tylko jego artystyczna osobowość decydowała, decyduje 
i będzie decydować o randze jego teatru. Kotlarczyk równie kry
tycznie odnosił się do innych wypowiedzi obrońców Michałow
skiej, także tych publikowanych18. Michałowska opowiadała mi, że 
w kulminacyjnym momencie sporu z Kotlarczykiem spotkała się 
na Franciszkańskiej 3 z biskupem Wojtyłą, prosząc go o interwen
cję u Kotlarczyka. Wojtyła jednak nie zdecydował się na rozmowę 
z Kotlarczykiem19. Michałowska z perspektywy czasu uważa, że ta 
decyzja Wojtyły -  wówczas dla niej bolesna -  była słuszna.

W  zaistniałej sytuacji odejście z Teatru Rapsodycznego było 
konieczne. Konflikt z Kotlarczykiem miał swój ostateczny finał 
w pierwszych dniach maja 1961 roku, kiedy Michałowskiej wrę
czono wypowiedzenie z podpisem dyrektora Kotlarczyka. Jeszcze 
wówczas wierzyła, że może funkcjonować na etacie Teatru Rap

17 J. Kurczab, Dlaczego?, ״Gazeta Krakowska” 1960, 17 IV.
18 Np. ״Echo Krakowa” sygnalizowało, że do redakcji przychodzą listy zaopatrzo

ne podpisami poj'edynczych osób i całych grup z zapytaniami o los Michałowskiej'. 
 ,Jeśli sprawa zawikłała się j'uż tak, że wewnątrz teatru nie sposób jej rozstrzygnąć״
rozwiązanie tego gordyjskiego węzła powinno przypaść w  udziale Komisj'i Kultury 
i Sztuki Prezydium Rady Narodowej'”. Zob. (bz), Niech Polak będzie mądry przedszko- 
dą, ״Echo Krakowa” 1961 nr 12.

19 W  domowym archiwum Aktorki znajduje się list do biskupa Woj'tyły, napisany 
bezpośrednio po rozmowie na Franciszkańskiej' 3, wyrażaj'ący rozgoryczenie decyzją 
przyjaciela z czasów okupacyjnego teatru. Listu tego Michałowska j'ednak nie wysłała.
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sodycznego jako samodzielna aktorka, prezentująca monodra
my. Swoistą zachętą do skierowania swej artystycznej twórczości 
w stronę teatru jednego aktora były występy angielskiej aktorki 
Barbary Jefford w wielkich monologach z dramatów szekspirow
skich, a przede wszystkim informacja o sukcesie Wojciecha Sie
miona w jednoosobowym spektaklu -  Wieża malowana. Tego typu 
propozycja nie zyskała aprobaty Kotlarczyka. Decyzja była jedno
znaczna: ״albo podporządkuję się całkowicie dezyderatom dyrekto
ra, albo odejdę z teatru”.

Michałowska i w miesiącach konfliktu, i po latach, kiedy opadły 
już emocje, w sposób uczciwy przyznawała, jak wiele zawdzięcza 
Kotlarczykowi jako artyście. To on był rzeczywistym twórcą idei 
rapsodycznej i jej wręcz fanatycznym realizatorem, niezależnie od 
otaczających go warunków społeczno-politycznych. Pisze Micha
łowska w swoich wspomnieniach:

Dyrektor Kotlarczyk był wybitną osobowością, czarował inwencją i znie
walał sposobem bycia, zarazem sposób prowadzenia prób świadczył 
o nieprawdopodobnej cierpliwości w dochodzeniu do ostatecznego, jak 
najlepszego wyniku pracy z aktorem20.

Te uwagi dotyczyły przede wszystkim okupacyjnego i pierwsze
go powojennego okresu współpracy z Kotlarczykiem. Lata 1947
1951 uważała za najlepszy, najdonioślejszy od strony artystycznej 
okres w historii Teatru Rapsodycznego, ściśle powiązany z salą tea
tralną przy ul. Warszawskiej. To wówczas zrealizowano Eugeniusza 
Oniegina, Lorda Jima, III wersję Pana Tadeusza, III wersję Beniow
skiego, Rozkaz 269 Majakowskiego i Kirsanowa -  spektakle, które 
zdaniem Aktorki były punktami szczytowymi w rozwoju idei rap
sodycznej. Po roku 1951 Michałowska stała się bardziej krytyczna, 
zarówno w odniesieniu do kolejnych propozycji artystycznych, jak 
i samej osoby dyrektora Kotlarczyka. Niewykluczone, że pewną rolę

20 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 211.
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w tej zmianie oceny odgrywały różnice wieku pomiędzy Dyrekto
rem a większością zespołu aktorskiego. Zaczął coraz bardziej razić 
apodyktyczny charakter Kotlarczyka, w części usprawiedliwiany 
przez świadomość, że był to człowiek i artysta w sposób okrut
ny doświadczany przez zewnętrzne warunki, ciągle znajdujący się 
w fazie walki o swą ״redutę słowa”. W  opisywanym sporze nigdy już 
nie poznamy argumentów Kotlarczyka. Być może pozwoliłyby one 
na bardziej sprawiedliwą ocenę konfliktu. Pozostaje nam -  mimo 
próby wyciszenia emocji -  dość ostra ocena decyzji Kotlarczyka.

Żadna argumentacja nie mogła zmienić charakteru Mieczysława Kot- 
larczyka, dla którego maksyma ״teatr to ja” była obowiązującym prawem. 
Akceptacja jego doktryny artystycznej, której byłam i pozostałam rze
czywistą wyznawczynią, nie wystarczała -  należało czcić samego twórcę 
i poddawać się bezwzględnej jego woli. [...] Już nie miałam ani osiemna
stu, ani nawet dwudziestu pięciu lat, dojrzałam jako artystka i jako ko
bieta. Mężczyzna apodyktyczny i chorobliwie zazdrosny -  o wszystko 
-  dowiedział się, że nie może dłużej liczyć na moją wiernopoddańczą
postawę21.

Symboliczne pożegnanie z teatrem, z którym związana była 
od roku 1941 stanowiła przygotowana przez Kotlarczyka na dwu
dziestolecie Teatru Rapsodycznego premiera Dziadów  Adama M i
ckiewicza -  9 IX 1961 roku (w roli Gustawa-Konrada -  Tadeusz 
Malak, Księdza Piotra -  Kotlarczyk). Tego dnia po raz ostatni A r
tystka weszła na scenę rapsodyczną, wypowiadając kilkanaście zdań 
autorskiego komentarza. Od samego początku prób tę rolę dublo

21 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 214. W  prasowych materiałach 
można niekiedy odnaleźć fragmenty poświęcone apodyktycznemu charakterowi Kot- 
larczyka. ״Wybór, adaptacja tekstu, opracowanie sceniczne, reżyseria, kierownictwo 
artystyczne, dyrekcja, ba, nawet wstępy do programów teatralnych -  wszystko to dzie
ło jednej osoby. [...] Przecież tam  nie ma nigdy innego reżysera na gościnnych wystę
pach, tam nie można nigdy niczego skrytykować, by nie narazić się na zarzut osobiste
go wroga.Tam panuje bardzo twarda dyscyplina, żeby nie powiedzieć inaczej...”. Zob. 
Barbara Kudrewicz, Legenda o świetności, czyli o „Rapsodycznym” z łezką..., ״Gazeta 
Krakowska” 1967, 14 IV.
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wała Magdalena Grodyńska, w kolejnych spektaklach zastępująca 
zwolnioną Michałowską, która wzięła jeszcze udział w bankiecie 
jubileuszowym po premierze Dziadów. Z  tej uroczystości pocho
dzi często reprodukowane zdjęcie Artystki z księdzem biskupem 
Karolem Wojtyłą, wówczas wikariuszem generalnym archidiecezji 
krakowskiej. Po raz ostatni trójka najwybitniejszych aktorów oku
pacyjnego zespołu (Kotlarczyk, Michałowska, Wojtyła) siedzia
ła obok siebie i zapewne wspominała dzieje zespołu założonego 
w dramatycznych dniach okupacji.

Po rozstaniu Michałowska nie utrzymywała kontaktów zarów
no z Kotlarczykiem, jak i większością zespołu Teatru Rapsodyczne
go. Po śmierci Kotlarczyka (21 II 1978 r.) pewnym zaskoczeniem 
była prośba byłych Rapsodyków, ażeby to właśnie ona zorganizo
wała w Sali Krakowskiej Filharmonii wieczór poświęcony pamięci 
twórcy i długoletniego dyrektora Teatru Rapsodycznego. W  pierw
szą rocznicę śmierci Kotlarczyka Michałowska na łamach ״Teatru” 
opublikowała na prośbę redakcji pisma obszerny artykuł poświę
cony założycielowi Teatru Rapsodycznego, który jest rzeczową od
powiedzią na pytanie: czego nauczył nas teatr Mieczysława Kot- 
larczyka? Później na ten temat wypowiadało się wielu aktorów, 
krytyków i historyków literatury, ale słowa najwybitniejszej artystki 
Teatru Rapsodycznego mają szczególne znaczenie.

Michałowska szczerze wyznaje, że Kotlarczyk nauczył aktorów 
przede wszystkim rzetelnej pracy teatralnej, i to na różnych etapach 
powstawania spektaklu. Twórca Teatru Rapsodycznego stawiał ak
torowi bardzo wysokie wymagania, zarówno w dziedzinie ciągłe
go rozwoju własnego warsztatu (ćwiczenia z wymowy i impostacji 
głosu, ćwiczenia ruchowe, rytmiczne, umuzykalnienie), rozwoju 
intelektualnego, jak i przestrzegania norm ״etyki rapsodycznej”. 
Kotlarczyk dążył do tego, żeby jego aktorzy ciągle poszerzali swo
ją wiedzę i zdolności warsztatowe. Stąd idea Studia, działającego 
przy Teatrze Rapsodycznym, stąd niezliczone ilości godzin poświę
cone na wykłady, spotkania z pisarzami, wybitnymi specjalistami
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z różnych dziedzin i ciekawymi ludźmi22. Nie tylko Michałowska, 
ale i inni aktorzy potwierdzają, że Kotlarczykowi zawdzięczają swą 
- Sam Kotlarczyk״ .”intelektualną formację״  wspominał Tadeusz 
Malak -  był erudytą i przekazywał zespołowi w czasie prób wiele 
dodatkowych informacji ogólnych, wypowiadał wiele dygresji, cza
sem próby zamieniały się w wykład”23. Kotlarczyk uważał, że ak
tor oprócz warsztatu musi mieć wiedzę z zakresu różnych filologii, 
przede wszystkim filologii polskiej, następnie filologii klasycznej 
i paru neofilologii; mówił o konieczności poznawania historii etyki, 
historii Polski i historii powszechnej, historii sztuki i muzykolo
gii. Przywilejem, ale zarazem obowiązkiem aktorów Teatru Rapso
dycznego i słuchaczy działającego przy Teatrze Studia Dramatycz
nego było uczestniczenie w życiu kulturalnym Krakowa, oglądanie 
gościnnych występów zagranicznych zespołów teatralnych. Często 
przejawiało się to w zespołowym chodzeniu na spektakle innych 
krakowskich teatrów, na wystawy i koncerty muzyczne. Po tych wi
zytach były długie dyskusje na temat wartości obejrzanych dzieł.

Michałowska we wspomnianym artykule zaznacza, że Kotlar- 
czyk ukazał wartość sumiennych studiów nad tekstem i zagadnie
niami dotyczącymi kontekstu historyczno-literackiego wybrane
go do realizacji dzieła. Pokazał praktyczne możliwości czerpania 
rozwiązań scenicznych ze studiów nad sztuką epoki -  literaturą, 
plastyką, muzyką, tańcem, obyczajami i zagadnieniami z histo
rii politycznej, gospodarczej itp. Uświadomił aktorom, jaką rolę 
w opracowaniu rytmu, ruchu, gestu scenicznego mogą odegrać 
materiały ikonograficzne, muzykologiczne. ״Najbardziej frapujące 
-  wyznaje Michałowska -  były jednak same próby”.

22 Gośćmi (a niekiedy nawet współpracownikami przy realizacji kolejnych spek
takli) Rapsodyków byli m.in. Juliusz Kleiner, Stanisław Pigoń, Tadeusz Kudliński, 
Zygmunt Leśnodorski, Jerzy Zagórski, Jerzy Braun, Jan Parandowski, Zenobiusz 
Strzelecki, Stanisław Lem.

23 T. Malak, ״Polska będzie Lolusiu...”, ״Teatr” 1991 nr 11, s. 25.
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Długo, bardzo długo trwała analiza ״stolikowa”, ustalanie znaczeń i ak
centów logicznych, intonacji i frazy wiersza, czyszczenie dykcji; tu już nie 
teoretyzowało się, chodziło o wykonanie, o brzmienie. Pamiętam w ie 
lo g o d z in n ą  namiętną dyskusję (która dla osoby postronnej mogłaby 
wydawać się kłótnią) o -  akcent w słowie: winienem (״Ja, ileż wam winie- 
nem, o domowe drzewa”). [...] Pamiętam niezmierzoną, nieporównywal
ną z niczym cierpliwość, z jaką powtarzało się często godzinami, a czasem 
tygodniami całymi (tak!) jeden mały fragmencik, kilka gestów24.

Kotlarczyk wpoił swoim aktorom obowiązek perfekcyjnego pa
mięciowego opanowania tekstu jeszcze przed rozpoczęciem prób 
scenicznych, ideę zespołowości i przekonanie, że sztuka wymaga 
bezgranicznego oddania, wniknięcia w życie osobiste, towarzyskie, 
koleżeńskie aktora.

Ta wypowiedź jest głosem w imieniu Rapsodyków, ale także 
osobistym wyznaniem wdzięczności za podstawy warsztatu aktor
skiego, które Michałowska wyniosła ze spotkania z Kotlarczykiem. 
Podstawy warsztatu, z których świadomie korzystała i równie świa
domie rozwijała w samodzielnej już działalności artystycznej. Spór 
Michałowskiej z Kotlarczykiem i następnie rozstanie w burzliwej 
atmosferze -  to na pewno jeden z najgłośniejszych konfliktów tea
tralnych w drugiej połowie XX wieku. Znamienne jednak jest to, iż 
po latach Michałowska, nie zdradzając niektórych szczegółów owe
go wieloletniego konfliktu, potrafiła przyznać, jak wiele zawdzięcza 
Kotlarczykowi. Najbardziej znaczącym dowodem wdzięczności jest 
obszerny tom - trzeba dać świadectwo”, przygotowany pod re...״ 
dakcją Michałowskiej z okazji 50-lecia powstania Teatru Rapso- 
dycznego25.

Michałowska, mimo iż od tamtych wydarzeń dzieli ją już per
spektywa pół wieku, i dzisiaj przyznaje, że sławę, a może nawet

24 D. Michałowska, Teatr Mieczysława Kotlarczyka, ״Teatr” 1979 nr 4, s. 20.
trzeba dać świadectwo”. 50-lecie powstania Teatru Rapsodycznego w...״ 25  Krakowie, 

wybór tekstów, komentarze i przypisy Danuta Michałowska, Kraków 1991.
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legendę Michałowskiej -  aktorki zbudował Teatr Rapsodyczny. To 
w tamtym okresie

Michałowska wyniosła słowo literackie na najwyższy poziom odtwór- 
stwa, jej role z tamtych lat pozostają do dzisiaj w pamięci ludzi, którzy 
potrafili nie jeden raz, nie dwa, nie trzy, ale po kilkanaście razy chodzić 
do Teatru Rapsodycznego, by ją słyszeć w niepowtarzalnych kreacjach. 
Umiała Michałowska stwarzać jedynie słowem -  minimalnym gestem, 
minimalną mimiką posługując się jedynie wyjątkowo -  klimat przed
stawienia niezwykły, odtwarzając słowo poetyckie jakby w natchnieniu 
-  tak, kapłanka słowa...26.

26 W. Zechenter, W  służbie słowa, ״Słowo Powszechne” 1971 nr 168 (16 VII). 
Zapewne tego typu uwagi przyjmowałbym z pewnym niedowierzaniem, gdyby nie 
fakt, że przez parę lat prowadziłem długie rozmowy z sąsiadem -  teatromanem, który 
był kilka razy na Eugeniuszu Onieginie oraz na Panu Tadeuszu i wiedząc, że zajmuję 
się teatrem, twierdził, iż nigdy nie zrozumiem wielkości Teatru Rapsodycznego, nie 
widziałem bowiem Michałowskiej w  tych legendarnych przedstawieniach.
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Michałowska po rozstaniu się z Teatrem Rapsodycznym nie mogła 
nigdzie znaleźć zatrudnienia.

Kiedy 2 maja 1961 roku otrzymałam formalne wypowiedzenie, podję
łam kroki w celu znalezienia innej pracy w którymś z teatrów Krakowa. 
Wszędzie spotkałam się z odmową; Skuszanka (Teatr Ludowy), Krze
miński (Stary Teatr), Dąbrowski (Teatr im. Słowackiego). Różne były 
zachowania i różna argumentacja, ale efekt ten sam. Próbowałam potem 
na tzw. prowincji: Bielsko, Częstochowa -  znowu odpowiedzi odmowne1.

Status byłej aktorki Teatru Rapsodycznego, teatru niezbyt do
brze postrzeganego przez władze partyjne i administracyjne, nie 
ułatwiał poszukiwań nowego miejsca zatrudnienia. Rozpoczęła 
Michałowska trwającą zaledwie trzy tygodnie współpracę z tea
trem amatorskim Nurt w Nowej Hucie. ״Poproszono mnie, abym 
prowadziła zajęcia z wymowy. Byłam tam tylko dwa razy, ponieważ 
przyszedł list z ministerstwa, że jestem elementem niebezpiecznym 
i antysocjalistycznym i nie wolno mnie zatrudniać”2.

W  tej sytuacji podejmowała się Artystka dorywczych prac, ta
kich jak np. opracowanie scenariusza na temat obrzędów ludowych 
dla Domu Kultury w Nowej Hucie. Potrzeba stałego zatrudnienia 
doprowadziła Michałowską w końcu do Estrady Wojewódzkiej

1 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 215.
2 A. Kosmowska, Danuta Michałowska. Sam na sam z publicznością, ״Kurier Pol

ski” 1998, 13-15 III.
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w Krakowie, kierowanej wówczas przez Jerzego Ronarda Bujań- 
skiego i W itolda Zechentera (kierownik artystyczny). Pierwszym 
programem artystycznym, z którym wraz z dwójką aktorów miała 
objeżdżać” różne domy kultury, miał być spektakl poetycki poświę״
cony Norwidowi. W  tym samym czasie samodzielnie przygotowy
wała się do wystawienia Winogron Antygony Romana Brandstaet- 
tera3, cenzura nie wyraziła jednak zgody na realizację tego tekstu. 
I wówczas pojawił się gwałtowny zwrot w biografii teatralnej M i
chałowskiej.

W  roku 1961, po dwudziestoletnich doświadczeniach artystycz
nych (traktuję premierę Króla-Ducha z 1941 roku jako początek 
zawodowej drogi Aktorki), Michałowska rozpoczyna nowy roz
dział swej biografii -  dzieje Teatru Jednego Aktora. Miała wów
czas trzydzieści osiem lat. ״To wiek -  zanotowała nieco żartobliwie 
w Pamięci nie zawsze świętej -  w którym kobieta w moim zawodzie 
nie zaczyna kariery, raczej ją kończy”4. Ten etap -  gdy chodzi o na
zwę teatru będzie trwał do roku 1978. Wybór tej formuły teatru 
był z jednej strony wymuszony zewnętrznymi faktami, z drugiej -  
świadomą decyzją artystyczną. Po odejściu z Teatru Rapsodyczne
go, po nieudanych próbach zatrudnienia się w krakowskich teatrach 
i w krakowskiej PW ST im. L. Solskiego, Artystka intensywnie szu
kała dla siebie drogi, która umożliwiłaby dalsze uprawianie zawodu. 
Wszak nie ukończyła studiów polonistycznych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Aktorstwo było już nie tylko powołaniem, ale ko
niecznością zawodową (decyzja ZASP-u z 1946 roku potwierdzała 
jej zawodowe uprawnienia).

Michałowska w Teatrze Jednego Aktora przyjmuje funkcję 
 -dy״ artystycznego teatru (ujmuję słowa (”kierownika״) ”dyrektora״
rektor” -  kierownik” w cudzysłów, oficjalnie bowiem nigdy tych״ 
stanowisk w swym teatrze nie utworzyła) i wykonawcy. To ona bę

3 Utwór został później wydany pt. Cisza.
4 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 224.
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dzie decydowała o wyborze repertuaru i przygotowywała adaptację 
wybranych tekstów, to ona będzie wykonawcą scenicznym.

Historia Teatru Jednego Aktora Danuty Michałowskiej roz
poczyna się 6 czerwca 1961 roku: Artystka przedstawia premie
rę Bram raju Jerzego Andrzejewskiego, powieści, której tekst jest 
monologiem wypowiadanym przez narratora, osnutym wokół mo
tywu krucjaty dziecięcej z roku 1212. Utwór został opublikowany 
w 1960 roku i wzbudził duże zainteresowanie krytyki oraz czytel
ników. Adaptacja fascynującej powieści, ukazującej spowiedź pię
ciorga dzieci, uczestników tragicznie zakończonej wyprawy krzyżo
wej, zamykająca całą tę opowieść w ramy trwającego dwie godziny 
i piętnaście minut jednoosobowego spektaklu (z jedną przerwą), 
ujawniła w pełni dramaturgiczne zdolności Michałowskiej, której 
udało się nie tylko przeprowadzić konsekwentną selekcję materiału 
powieściowego, lecz takze wybrane fragmenty ułożyć podług okre
ślonego klucza kompozycyjnego, a następnie ״rozczłonkować cało
ści na cząstki, ustalić ich wzajemne do siebie relacje, wydobyć ich 
funkcję semantyczną i akcenty logiczne”5.

Po opracowaniu adaptacji podstawowym problemem Michałow
skiej było znalezienie miejsca, w którym mogłaby grać swój spek
takl. Scena Teatru Rapsodycznego była dla niej zamknięta, o sce
nach innych krakowskich teatrów na razie nie mogła nawet marzyć.

5 L. Jabłonkówna, ״Bramy raju” Andrzejewskiego w  interpretacji Danuty Micha
łowskiej, ״Teatr” 1961 nr 22, s. 5. ״Słynna a tragicznie zakończona wyprawa dziecię
ca z początku X III wieku miała naprawić błędy i niepowodzenia dorosłych Krzy
żowców, jako akcja serc niewinnych i bezgrzesznych. To mistyczne podłoże krucjaty 
dekonspiruje Andrzejewski, łącząc cudowne objawienie -  wezwanie do wyprawy -  
z freudowskim panerotyzmem młodzieży, skomplikowanym jeszcze wątkiem wysub
limowanego i wyidealizowanego homoseksualizmu. Wstrząsające i koszmarne jest 
odsłonięcie dna tych demonicznych nieraz nurtów i powikłań w kolejnych spowie
dziach uczestników wyprawy. Równie wstrząsający grozą -  protest Spowiednika, da
remnie próbującego po tych odkryciach powstrzymać pochód krucjaty, kiedy wreszcie 
-  fala ślepego fanatyzmu pokrywa jak  powódź komplikację skrytych motywów”. Zob. 
T. Kudliński, Michałowska -  w  Piwnicy, ״Dziennik Polski” 1961, 29 VI.
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Poniekąd idealne dla tego tekstu piwnice Pałacu pod Krzysztofory 
(róg Rynku Głównego i ul. Szczepańskiej) nie były otwarte dla ״ar- 
tystycznych intruzów” spoza Grupy Krakowskiej, która traktowała 
piwnicę jako miejsce własnych prezentacji (to w tych pomiesz
czeniach występował Teatr Cricot 2 Tadeusza Kantora). Z  pomo
cą przyszedł Piotr Skrzynecki, który wyraził zgodę na premierę 
w Piwnicy pod Baranami (Rynek Główny 27), która od roku 1956 
była miejscem występów kabaretu literacko-artystycznego. Pozo
stała jeszcze do rozstrzygnięcia kwestia opracowania muzycznego 
(wszak w ponaddwugodzinnym spektaklu trzeba było nie tylko dla 
wzbogacenia wyrazu scenicznego, ale przede wszystkim ze względu 
na ״kondycję” wykonawczyni i ״wytrzymałość” widzów dać chwilę 
 wypoczynku” w percepcji warstwy dramatycznej opowieści). I tutaj״
pomocy nie odmówił młody, ale już mający sukcesy kompozytor -  
Krzysztof Penderecki. Z  istniejących kompozycji udało się nagrać 
interesującą ścieżkę dźwiękową, którą w czasie spektaklu technicz
nie obsługiwał Zbigniew Poprawski, aktor Teatru Rapsodycznego.

Już na pierwszą premierę Teatru Jednego Aktora Michałowska 
sama przygotowywała kostiumy do swego spektaklu. Ukończony 
w latach pięćdziesiątych (w czasie przymusowego bezrobocia po 
pierwszej likwidacji Teatru Rapsodycznego) kurs krawiecki umoż
liwił Aktorce zarówno projektowanie, jak i własnoręczne wykonanie 
kostiumu. ״Własnoręcznie uszyty kostium był bardziej mój, dobrze 
się w nim czułam, a projektowanie i przygotowywanie formy stawało 
się częścią twórczości”6. W  Bramach raju Michałowska ubrana była 
w prostą, króciutką sukienkę z czarnej tafty. Potem nakładała ״luźny 
płaszcz, z grubej ciemnobrązowej flaneli [...], z kapturem, podszytym 
niebieskim jedwabiem; tym kapturem można było manewrować -  na 
brązowo, na niebiesko, zakładać na głowę, zasłaniać częściowo twarz 
albo odwijać jak kołnierz”7. Płaszcz, przypominający mnisi habit, po

6 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 228.
7 Ibidem, s. 227.
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zwalał na zewnętrzne zaznaczanie odrębności przywoływanych dzie
cięcych postaci -  uczestników krucjaty, różnicowanych także poprzez 
mimikę twarzy, ruchy rąk i modulację głosu.

Przejdźmy do omówienia wybranych uwag recenzentów, anali
zujących pierwszy spektakl Teatru Jednego Aktora Danuty M icha
łowskiej. Na szczęście historyk teatru może dysponować nie tylko 
relacjami osób, które po latach opisują swoje wrażenia z Bram raju, 
ale i dziesiątkami recenzji, relacji prasowych, zarówno z krakow
skiej prapremiery, jak i późniejszych występów Artystki w różnych 
częściach Polski. Rozpocznę od pierwszych wrażeń z Piwnicy pod 
Baranami, zapisanych w jednej z kilku recenzji zamieszczonych 
bezpośrednio po prapremierze.

Piwnica. Głowy przy głowach. Parno, aż trudno oddychać. [...] Panuje 
cisza -  i tylko głos aktorki odmierza tu czas, trzyma uwagę słuchaczy 
w ustawicznym napięciu, zmienia tonacje: z lirycznej w dramatyczną. [...] 

M ożna zapomnieć, że w tej zatłoczonej Piwnicy, gdzie z trudem mie
ści się setka słuchaczy -  występuje tylko je d n a  osoba. Nie ma kurtyny, 
nie ma sceny. Jedyne oko reflektora pada na podium. Pali się w wysokim 
świeczniku zwykła, choinkowa świeca. Aktorka w ciemnej, modnej sukni 
-  wychodzi na estradę z książką w ręce. Ale to tylko pozory. Kilka zdań 
wyczytanych, książka zamknięta. Kończy się wówczas umowna współ
czesność. N a współczesny strój opada habit średniowiecznego mnicha. 
Tylko tyle. O to cała inscenizacja W IE L K IE G O  SPEKTAKLU. Bo to 
jest sp e k ta k l -  zaskakująco wysokiej klasy -  nie ma wątpliwości! [...]

W  bez mała dwugodzinnej recytacji ( z 5-minutową przerwą!) -  
Michałowska ani razu nie obniżyła stopnia zaangażowania słuchaczy 
w SWÓJ teatr! Napięcie potęgowało się z jakąś tragiczną siłą, by osiągnąć 
punkt szczytowy wraz z ostatnimi słowami aktorki. Umiejętność rozłoże
nia rapsodycznych akcentów, świetnie wyczucie melodyki tekstu [...] oraz 
wzorowa sztuka recytacji -  pozwalają zaliczyć Bramy raju Michałowskiej 
Andrzejewskiego do jednych z najciekawszych pozycji TEA TR A L
N Y CH  ostatniej doby w Krakowie!8

8 J. Bober, Michałowskiej -  praw dziwy teatr rapsodyczny, ״Gazeta Krakowska” 
1961, 8-9 VI.
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Parę miesięcy później po występach Michałowskiej w Warsza
wie i kilkunastu innych miastach zaczęły pojawiać się kolejne re
cenzje. Zanim przejdę do bardziej szczegółowych uwag krytyków 
teatralnych, warto odnotować pierwsze wrażenia warszawskiej re- 
cenzentki:

Przez salkę przeszła kobieta, w skromnej czarnej sukni, wstąpiła na nie
wielkie podium i odczytała kilka zdań z dziejów powszechnych. A  potem 
odwróciła się, narzuciła na ramiona habit zakonny i gdy zaczęła mówić, 
na pustej scenie wyrosły w naszych oczach i w naszej wyobraźni długie 
szeregi bosych dzieci. Słuchając spowiedzi chłopców i dziewcząt, widzie
liśmy M aud i Blankę, Roberta, Aleksego i Jakuba. Widzieliśmy, że Aleksy 
jest z nich najwyższy, a Jakub -  najdrobniejszy i najmniej męski. W idzie
liśmy to. [...] Widzieliśmy wreszcie wyraźnie, gdy w dialogu spowiedzi, 
zabierał głos spowiednik -  jego zmęczoną, starczą sylwetkę, wzrost słusz
ny, lekko przygarbione plecy.

Mówią, że gdy wielki artysta czyta książkę telefoniczną, w jego ustach 
brzmi ona jak poezja. Ale to przesada. Dopiero połączenie pięknej litera
tury z prawdziwym aktorstwem dać może niezapomniane wrażenie. [...] 
I wszystko staje się wówczas bardziej zrozumiałe. I forma utworu, i treść. 
A  równocześnie i to, że w opowiadaniu Andrzejewskiego konieczne są 
kropki. Pisarz ich nie postawił. Dopisała Michałowska. Były widać nie- 
zbędne9.

Przechodząc do bardziej szczegółowych uwag, trzeba przede 
wszystkim odnotować, że zdaniem recenzentów Aktorce udało się 
nie tylko przedstawić opowiedziany przez Andrzejewskiego świat 
zdarzeń towarzyszących krucjacie, zarysować losy każdego z piel
grzymów i potęgować napięcie wynikające ze stopniowego i z coraz 
to z innej strony ukazywanego tajemniczego kontekstu wyprawy, 
subtelnie odmalować podszyte erotyką partie tekstu, lecz także 
ujawnić źródła pojawiania się i utrwalania zbiorowych fascynacji 
religijnych. Krytycy, zastanawiając się nad źródłem powodzenia

9 L. Woyciechowska, Koncert Michałowskiej, ״Express W ieczorny” 1961, 7 X. 
Zob. również m.in. Tadeusz Hołuj, Bramy Piwnicy i Raju, ״Zycie Literackie” 1961 
nr 491, s. 4.

94



Teatr Jednego Aktora

artystycznego Michałowskiej w interpretacji tak wieloznacznego 
utworu, operującego na przemian świętością i grzechem, liryzmem 
i wyuzdaniem, dochodzili do wniosku, że tkwi ono przede wszyst
kim w mistrzostwie warsztatu krakowskiej Aktorki.

Michałowska jednocześnie opowiadała i komentowała, monologowała 
i dialogowała, grała wiele postaci, przeobrażając się w różne osoby i prze
nosząc w różne sytuacje. Oczywiście, wszystko to zawisło od wypowie
dzenia. Ale Michałowska dysponuje zadziwiającą skalą i emisją głosu oraz 
swobodą w operowaniu zmiennym jego natężeniem, barwą i wzruszeniową 
modulacją. Dysponuje czystością dykcji, dobitnością artykulacji i intonacją 
frazy, wykrywającej cały posępny urok tej prozy i sugestię jej obrazów”10.

Tadeusz Kudliński zachwycony spektaklem dostrzegł w Bramach 
raju ״klasyczną i czystą manifestację żywiołu aktorstwa, dowodzą
cą, że aktor jest przyczyną pierwszą teatru. Nie można też określić 
jej manifestacji aktorstwa pośredniego (z dystansem) inaczej -  jak 
słowem kreacja’. Recenzenta, który w ostatnich latach krytycznie 
odnosił się do warsztatu nowego zespołu Teatru Rapsodycznego 
wręcz zauroczyła wirtuozeria słowna wykonawczyni Bram raju: ״To 
chyba kwintesencja stylu, który nazywamy rapsodycznym”11. Po
dobne odczucia miał cytowany już Jerzy Bober, także krytycznie 
odnoszący się do ostatnich premier Teatru Rapsodycznego. Bramy 
raju poprzez zaprezentowany przez Michałowską ״styl i atmosferę” 
przypomniały mu najlepsze lata teatru Mieczysława Kotlarczyka12.

10 T. Kudliński, Michałowska -  w  Piwnicy, ״Dziennik Polski” 1961, 29 VI. Kazi
mierz Wyka po obejrzeniu Bram raju poprosił Michałowską, aby dla ״celów badaw
czych” nagrać w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie ścieżkę dźwiękową 
spektaklu. O  mistrzostwie interpretacji wielokrotnie wypowiadali się badacze, m.in. 
Lucylla Pszczołowska.

11 Kudliński bynajmniej nie był bezkrytyczny w  ocenie Michałowskiej. Uważał 
np., że ״uwiódł Michałowską tragiczny patos opowiadania i jego barokowa poetyka, 
skąd czasem [w scenicznej realizacji Bram raju] wynikła przesadna celebracja i w gło
sie, i w postawie”.

12 J. Bober, Michałowskiej -  praw dziwy teatr... W  zakończeniu swej entuzja
stycznej recenzji Bram raju Bober zanotował: ״A  cóż to za paradoks, że rapsodyczna
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Wśród licznych prasowych świadectw potwierdzających sukces 
Michałowskiej na szczególną uwagę zasługuje opublikowana na ła
mach ״Trybuny Ludu” recenzja Jaszcza13, którego niektóre oceny 
dokonań Teatru Rapsodycznego i rolę w likwidacji zespołu Kotlar- 
czyka przedstawiłem w pierwszej części pracy. W  roku 1961 Jaszcz 
nie ma wątpliwości, że Michałowska była ״najświetniejszą gwiazdą 
krakowskiego Teatru Rapsodycznego”. Nie wątpi też, że ta aktorka, 
 mało znana w Warszawie”, rolą Tatiany w Eugeniuszu Onieginie״
i ״paru innymi rolami”, ”wpisała się do kronik polskiej sztuki aktor
skiej”. Dlatego z zaciekawieniem udawał się do Sali Prób warszaw
skiego Teatru Powszechnego na Bramy raju -  spektakl poprzedzo
ny ״triumfalnymi fanfarami z Krakowa”. W  charakterystycznym 
dla siebie stylu pisania o Rapsodykach relacjonował wrażenia kra
kowskich recenzentów z ״olśniewającego sukcesu Michałowskiej, 
osiągniętego w mrocznych pomieszczeniach głośnej Piwnicy pod 
Baranami”, w których stłoczona publiczność ״zastygała w podzi
wie”. ״W IELKI SPEKTAKL -  wielkimi literami głosiły krakow
skie dzienniki -  wielkiej miary sukces artystyczny”. Po tym wstępie 
Jaszcz przeszedł od razu do stwierdzenia, że nie tylko nie podziela 
zachwytów krakowskiej publiczności, ale i bez trudu znajduje przy
czynę tych entuzjastycznych opinii.

Znam ja moje miasto rodzinne i wiem, co w piwnicy zapiszczało: oto 
przemówił stary, świętymi olejami namaszczony Teatr Rapsodyczny -  
chociaż jego twórca wydaje się, że odszedł już od dawnych mistycyzmów. 
Ananke, chuć, grzech i pokuta, królestwo duchów -  uwielbiamy tę mło- 
dopolszczyznę na wzgórzu śmierci u bram raju, nieprawdaż?

Uważał, że widz warszawski, dla którego rapsodyczna trady
cja jest czymś obcym, rozczaruje się tym krakowskim spektaklem,

Michałowska musi występować gościnnie na przypadkowej scenie, gdy obecny teatr 
z przypadkowym przymiotnikiem: rapsodyczny, nie otworzy jej własnych bram”.

13 Jaszcz, Dwoje -  u raju bram, ״Trybuna Ludu” 1961, 26 IX.
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przywiezionym ״z krypty podziemnej pod feudalnym pałacem” do 
.”salki na poddaszu teatru w robotniczej dzielnicy״

Gwoli sprawiedliwości trzeba odnotować, że w tych refleksjach 
Jaszcza po obejrzeniu Bram raju jest podziw dla warsztatu Micha
łowskiej. ״Przez dwie godziny -  pisze recenzent ״Trybuny Ludu” 
-  Michałowska z niepokalaną dykcją i narastającym dynamizmem 
wypowiada tekst, ku końcowi z dramatyką wysokiego napięcia. To 
już nie kunszt to wirtuozeria -  jeśli takie określenie przystaje do żar
liwości i przejęcia się artystki”. Podsumowując swe wrażenia po obej
rzeniu tego ״misterium, czarnej mszy grzechu i świętości”, notuje:

Jej [Michałowskiej] recital to nie tylko estrada poetycka -  teatr rapso
dycznego słowa: to teatr jednego aktora, teatr w zalążku, ale teatr praw
dziwy.

Lecz cóż -  teatr wczorajszy.

Pierwszy spektakl Teatru Jednego Aktora skłaniał do prób za
kwalifikowania w systematyce teatralnej tego rodzaju twórczości 
artystycznej. Leonia Jabłonkówna w obszernym omówieniu Bram 
raju na łamach ״Teatru” określiła spektakl mianem -  kon certu .

Użycie takiej nazwy, zapożyczonej z terminologii muzycznej, nasuwa się 
dzięki stosunkowi wykonawcy do materiału, jakim operuje, to jest do 
s ło  wa. Perfekcja w opanowaniu słowa jako pewnego tworzywa, bezbłęd
na znajomość jego jakości formalnych [...]; wyczucie rytmu i kadencji 
frazy, wartości pauz i zawieszeń głosu, lekkość i swoboda w przerzucaniu 
się do różnorodnych tonacji -  nie mówiąc już o idealnym opanowaniu 
pamięciowym olbrzymiego materiału tekstowego -  wszystko to nasuwa 
porównanie z wirtuozerią techniczną wykonawców koncertowych14.

Jabłonkówna, rozwijając swe przemyślenia na temat poetyki 
spektaklu Michałowskiej, była przeciwna zamykaniu tego typu ak
torstwa w ramach sztuki recytatorskiej. Bramy raju widziała w gra

14 L. Jabłonkówna, ״Bramy raju” Andrzejewskiego w  interpretacji Danuty Micha
łowskiej...
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nicach teatru, który podejmuje się próby teatralizacji prozy. Było 
to niezwykle istotne spostrzeżenie, które nie tylko określało jedną 
z dróg późniejszego rozwoju teatrów jednego aktora, lecz także je
den z kierunków ewoluowania polskiego teatru, dla którego po
ważnym wyzwaniem będzie próba odnalezienia sposobów interpre
tacji prozy, szczególnie takich autorów jak W itold Gombrowicz15. 
Recenzentka ״Teatru” z podziwem odnosiła się do oszczędności, 
wstrzemięźliwości tej teatralizacji, ״operującej samymi tylko ru- 
dymentami scenicznego przeobrażenia”. ״Wystarczają one jednak 
-  pisała Jabłonkówna -  do wywoływania wrażenia nie epickiego 
przekazu, lecz gry dramatycznej. Te najprostsze, najbardziej podsta
wowe elementy teatru to kostium (uniwersalny habit pielgrzymi), 
gest rąk (skrzyżowanych na piersiach, wspierających się na biodrach 
lub rozpostartych) i oczywiście, zdramatyzowane słowa”16.

W  tej interesującej analizie aktorstwa Michałowskiej, ukazanej 
w Bramach raju, pojawiają się istotne uwagi krytyczne, odnoszące 
się do tych fragmentów przedstawienia, w których Aktorka zaczy
nała ״zbyt ostentacyjnie grać” i nazbyt namacalnie ״u n ao czn iać  
którąś z postaci”. Warto przytoczyć te uwagi, wskazują one bowiem 
elementy warsztatu aktorskiego, z których Michałowska będzie 
stopniowo rezygnowała w kolejnych spektaklach.

Ó w  gest dyskretny i zaledwie dostrzegalny, jakim posługuje się na ogół, 
lekki ruch dłoni, przechylenie głowy, spojrzenie -  wystarcza całkowicie 
do zasygnalizowania charakteru, intencji, stanu emocjonalnego poszcze
gólnych, prezentowanych nam osób. Wrażenie się mąci, gdy sy g n a liz o 
w an ie  przekształca się w p o k azy w an ie , gdy delikatny rysunek otrzy
muje natrętny kontur, gdy gest staje się nadmiernie wyrazisty i przenosi 
się na całe ciało.

15 Po latach Michałowska przyznała, że w polskim teatrze bardzo bliskie były 
jej niektóre spektakle Mikołaja Grabowskiego, przede wszystkim kolejne adaptacje 
Transatlantyku W itolda Gombrowicza i Opisu obyczajów Jędrzeja Kitowicza.

16 L. Jabłonkówna, ״Bramy raju” Andrzejewskiego w  interpretacji Danuty Micha
łowskiej, s. 6.
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To samo dotyczy pewnych -  rzadkich zresztą -  przerostów ekspresji 
w modulacji głosu, czy też prób realistycznej charakteryzacji, stosowanej 
czasami w dialogu; gdy w miejsce dyskretnego, subtelnie markowane
go różnicowania ogólnej tonacji, które tylko z a z n a cz a  zmieniających 
się rozmówców -  otrzymujemy próby ich im ita c ji  i ostre podkreślenie 
metamorfozy aktorskiej; gdy realizatorka zaczyna teatralnie ״rozgrywać 
scenę” lub ״przedstawiać postać”17.

Pierwszy spektakl ujawnił, że teatr Michałowskiej wymaga wi
dza, który podejmuje z Aktorką swoistą współpracę, polegającą na 
uważnym współuczestniczeniu w dwugodzinnym spektaklu, śle
dzeniu każdego jej słowa, które otwierało cały świat teatru wyob-
raźni18.

6 czerwca 1961 roku był niewątpliwym sukcesem artystycznym 
Danuty Michałowskiej i jej Teatru Jednego Aktora. Co więcej, peł
na sala Piwnicy pod Baranami w kolejne wieczory dała możliwość 
zarabiania we własnym teatrze, co dla bezrobotnej Aktorki było 
równie ważne, jak uznanie krytyków i publiczności19. Powodzenie 
spektaklu i zapewne uwagi recenzentów skłoniły władze krakow
skie do udostępnienia wolnej w okresie urlopowym sali teatralnej

17 Ibidem.
18 W  domowym archiwum Michałowskiej' zachowały się listy widzów, którzy po 

obej'rzeniu spektaklu pragnęli podzielić się swoimi refleksj'ami. Przywołany j'uż przy 
okazji roli Tatiany, anonimowy widz w  obszernej' analizie spektaklu ze szczególnym 
zachwytem pisał o grze twarzy i rąk: ״Pani twarz j'est nieziemsko piękna, tą  sceniczną 
urodą, gdzie gra każdy nerw, fascynuje ta  szczególna harmonia między duchem a cia
łem. Ta sama twarz M adonny za chwilę staj'e się odrażaj'ącą twarzą Blanki. O bok tej 
pięknej', uduchowionej' Pani twarzy objawieniem dla mnie były pani ręce. O  tych 
rękach pisać będą kiedyś w  podręcznikach historii polskiego teatru! Są tak piękne j'ak 
Stwoszowej M arii z Mariackiego Kościoła. Ale za chwilę co za przeobrażenie, widzi
my nabrzmiałe żyłami szpony, czyżby były to te same ręce Danuty Michałowskiej'? 
Myślę, że to ubóstwo tego teatru doprowadziło do takiej' ekspresj'i twarzy i rąk”.

19 W arto podkreślić, że Michałowska Bramy raju w  Piwnicy pod Baranami grała 
w  porze typowej' dla występów zespołu Piotra Skrzyneckiego niż dla imprez teatral
nych. Prapremiera wyznaczona była na 22.00, w  kolej'ne wtorki i czwartki do końca 
czerwca, przy wypełnionej' widowni Michałowska rozpoczynała spektakl o 21.30.
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przy ul. Starowiślnej (wówczas Bohaterów Stalingradu) na kolejne 
występy. Po wakacjach Michałowska grała Bramy raju m.in. w W ar
szawie w Teatrze Powszechnym (Sala Prób), zaproszona tam przez 
ówczesną dyrektorkę tej sceny -  Irenę Babel. W  sumie zagrała swój 
pierwszy spektakl Teatru Jednego Aktora 56 razy20. Chciała Bramy 
raju utrzymać w swym repertuarze, ale cenzura nie wyraziła zgody 
na kolejne prezentacje.

Sukces Bram raju w sposób zasadniczy przyczynił się do zmiany 
sytuacji zawodowej Michałowskiej. Jesienią 1961 roku rozpoczęła 
współpracę z PW ST im. L. Solskiego. Pierwsze dwa lata pracowała 
na tzw. godzinach zleconych, od roku 1963 otrzymała stanowisko 
docenta, potem profesora nadzwyczajnego. Praca pedagogiczna bę
dzie niezwykle istotną częścią jej zawodowej biografii.

Michałowska występy z Bramami raju łączyła z objazdem ze 
wspomnianym programem poetyckim poświęconym Norwidowi. 
Jesienią 1961 roku rozstała się z Estradą Wojewódzką i objęła sta
nowisko wicedyrektora oraz kierownika artystycznego Miejskie
go Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych, tzw. Estradę Miejską. 
Sprawowała tę funkcję tylko przez rok, nie będąc bliżej zainte
resowana programami rozrywkowymi w nocnych restauracjach, 
rewiami mody, ״zgaduj-zgadulami” czy ״podwieczorkami przy 
mikrofonie”. Głównym jednak zadaniem Estrady Miejskiej była 
organizacja Dni Krakowa. Przeglądając materiały prasowe i archi
walne z roku 1962, nie można nie podkreślić skali wydarzeń or
ganizowanych czy współorganizowanych przez Michałowską jako 
ówczesnego kierownika artystycznego Estrady. Niejedna z popular
nych w późniejszych latach imprez artystycznych miała swe źródło 
już na początku lat sześćdziesiątych. W  1962 roku Dni Krakowa 
rozpoczynał uroczysty karnawałowy pochód, w którym szczególną 
uwagę wzbudzały kukły znanych literatów, plastyków, polityków.

20 Zob. m.in. S. Sierecki, Bramy raju, ״W ieczór Wybrzeża” 1962, 6 VII.
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Wielką atrakcją były wianki: na pięciu galarach płynących Wisłą 
ukazano cykl obrazów z tradycji słowiańskiej, wzbogacony o poety
cki komentarz i iluminację włoskich ogni sztucznych. Z  Wawelu na 
przeciwległą plażę zlatywał smok wykonany z chińskiego jedwabiu. 
Specjalną atrakcją był wyreżyserowany przez Lidię Zamkow Te
atr na Wozie (montaż Igrców Polewki oraz fragmentów komedii 
rybałtowskich). Jednak największe zainteresowanie wzbudził wy
reżyserowany przez Michałowską koncert Złoty wiek, który odbył 
się na dziedzińcu arkadowym zamku wawelskiego (poezja, muzyka 
i taniec epoki renesansu)21, i pierwszy w Polsce przegląd teatrów 
jednego aktora, na który oprócz Michałowskiej zgłosił się tylko 
Wojciech Siemion (przedstawił wówczas w Krakowie Zdradę we
dług Izaaka Babla i Wieżę malowaną; przegląd odbywał się na sce
nie Teatru Ludowego w Nowej Hucie). Te występy stały się okazją 
do pierwszych zestawień teatru jednego aktora Siemiona z teatrem 
Michałowskiej. Tadeusz Kudliński podkreślał, że sztuka sceniczna 
Michałowskiej ״bardziej koncentruje ekspresję na samym wygło
szeniu tekstu, na walorach piękna słowno-literackiego i na skupio
nym falowaniu nastrojów”22. Źródeł zróżnicowania artystycznego 
tych teatrów szukał w odmienności repertuaru. Tekst Andrzejew
skiego ״jest stylizowany na hieratyczność, a jego wykonanie przez

21 W  późniejszych latach koncerty na dziedzińcu wawelskim stały się powszech
ną praktyką. Michałowska w 1962 roku musiała wiele osób przekonywać, że jest 
to znakomita przestrzeń dla widowisk artystycznych. Z  dzieciństwa pamiętała np. 
spektakle teatralne organizowane na Wawelu. W arto zaznaczyć, że organizację strony 
scenograficzno-kostiumologicznej tego koncertu Michałowska powierzyła Józefowi 
Szajnie. To on ״wyszukał i dobrał w  miarę możliwości renesansowe kostiumy dla 
wszystkich występujących w  koncercie: aktorów recytujących poezje Kochanowskie
go i fragmenty Dworzanina Łukasza Górnickiego, tancerzy, dla których zbudowa
no estradę, oraz chóru Filharmonii Krakowskiej [...], który ulokowano na schodach 
pierwszej kondygnacji. Z  krużganków zwisały jakieś malowidła przypominające 
gobeliny”. W  finałowej scenie wszyscy uczestnicy z pochodniami, przy dźwiękach 
starych instrumentów, rozeszli się po krużgankach. Zob. Michałowska, Pamięć nie 
zawsze święta..., s. 239.

22 T. Kudliński, Jeszcze raz -  Siemion!, ״Dziennik Polski” 1962, 21 VI.
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Michałowską przypomina prapoczątki teatru, w którym postać 
protagonisty była naczelną wartością sztuki teatralnej”. Teksty za
proponowane przez Siemiona stwarzały okazję do użycia środków 
wywodzących się z teatru dramatycznego, czy nawet teatru saty- 
rycznego23.

Sukces Bram raju zachęcił Michałowską do kontynuowania 
drogi w ramach Teatru Jednego Aktora. Doświadczenie Wojcie
cha Siemiona w tej formule artystycznej było dodatkową zachętą. 
Drugim tekstem, który Artystka wybrała na samodzielne przedsta
wienie, były znane już z repertuaru Teatru Rapsodycznego Dzieje 
Tristana i Izoldy Josepha Bediera, w przekładzie Tadeusza Boya
-Żeleńskiego (w roku 1959 był to debiut reżyserski Michałowskiej 
w zespole Kotlarczyka). 3 listopada 1962 roku w Krakowie w Gale
rii Krzysztofory (po sukcesie Bram raju Grupa Krakowska zaczęła 
życzliwie spoglądać w stronę Aktorki) odbyła się premiera jej włas
nej wersji Dziejów Tristana. Powszechne uznanie krytyki zdoby
ła już sama adaptacja tekstu. Czesław Kłak, historyk literatury, po 
obejrzeniu spektaklu pisał:

W  wyborze Danuty Michałowskiej uderza jednak nie tylko dbałość 
o logiczne, harmonijne powiązanie całości, ale przede wszystkim duże 
poczucie dramatyzmu i liryzmu tekstu, a więc elementów najbardziej te
atralnych, tych które utrzymują widza w niesłabnącym napięciu24.

Ten spektakl pokazał zarazem, że Michałowska potrafi każdej 
postaci przywoływanej w swej opowieści (Izolda Jasnowłosa, Tri

23 W  kolejnym artykule, napisanym po występach Siemiona z Wieżą malowa
ną na scenie krakowskiego Teatru Ludowego, Kudliński pisał: ״Inscenizacja Wieży 
malowanej jest rozkoszną rewią groteskowej ludowości -  i w  tym kryje się jej sa
morodna atrakcyjność. Tekst Michałowskiej stawia interpretatorce wyższe wymaga
nia: konieczność utrzymania ciągłości dramatycznej, bez oddechu w zmianie faktury”. 
T. Kudliński, Głos człowieka, ״Dziennik Polski” 1962, 30 VI.

24 Cz. Kłak, Baśń o namiętności, ״W idnokrąg. Tygodnik Kulturalny” (dodatek do 
 Express״ ,Nowin Rzeszowskich”1963 nr 3). Zob. również: K. Beylin, Magia słowa״
W ieczorny” 1963 nr 3 (20 I).
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stan, król Marek, Izolda o Białych Dłoniach...) nadać odrębność, 
indywidualność, umożliwić im poniekąd samodzielny byt w teatral
nej narracji. Przedstawienie Tristan i Izolda jeszcze pełniej wykry
stalizowało środki wyrazu artystycznego, charakterystyczne dla te
atru jednego aktora. ״Michałowska jest niedościgniona w partiach 
narracyjnych” -  pisał Bronisław Mamoń pod wrażeniem premiery 
w krakowskich Krzysztoforach.

Słowo mówione przez nią ma własną niepowtarzalną urodę, kształt wizu
alny. Dźwięk przeistacza się w rzecz, w przedmiot oglądu, obraz. Już nie 
słuchamy, ale oglądamy. M ało jest w Polsce aktorek, które by pielęgno
wały z taką troskliwością, przejęciem i zrozumieniem, jak Michałowska, 
muzyczność frazy -  rytmikę, intonację, kadencję zdania, które miałyby 
takie zrozumienie dla ciężaru i wagi akcentu w wersecie25.

Ale w tych uwagach recenzentów o doskonaleniu warsztatu te
atru jednego aktora nie chodziło tylko o interpretację słowa. M i
chałowska w pełni rozumiała znaczenie kostiumu, mimiki i gestu. 
W  Tristanie jej suknia, wydawałoby się, że współczesna, uszyta 
z lśniącej materii, układała się w malownicze fałdy, pozwalała na 
przyjęcie postawy jakby ze średniowiecznej rzeźby czy miniatury. 
Michałowska, świadoma faktu, że ten zewnętrzny obraz postaci 
widz postrzega jako niemal znak ikonograficzny, starała się rów
nie precyzyjnie dobierać mimikę, a szczególnie gestykulację. Z  za
chwytem pisano o znaczeniu oszczędnie używanego gestu, który 
pojawiał się w momencie, gdy słowo zatrzymywało się, zamierało, 
jakby ״bezbronne wobec rozmiaru uczuć, treści, które trzeba wyra
zić” (szczególnie zwracano uwagę na układ dłoni).

Po latach, powracając we wspomnieniach do Dziejów Tristana 
i Izoldy, zarówno do wersji przygotowanej dla Teatru Rapsodycz
nego, jak i spektaklu w Teatrze Jednego Aktora, przywołała Artyst
ka interesujące fakty dotyczące źródeł pomysłów inscenizacyjnych,

25 B. M am oń, Danuta Michałowska, ״Tygodnik Powszechny” 1962, 18 XI. Zob. 
również: K. Zbijewska, Teatr Michałowskiej, ״Dziennik Polski” 1962, 13 XI.
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scenograficznych, reżyserii gestu, ruchu w przedstawieniach odwo
łujących się do historycznych epok. W  przypadku utworu Bedie- 
ra inspiracją były: film Laurence’a Oliviera, ekranizacja Henryka V 
Shakespeare’a i album Kobieta w malarstwie francuskim (La femme 
dans lapeinture franęaise):

Wpatrywałam się godzinami w kostiumy i pozy malowanych postaci; 
pojawił się też pomysł ołtarzowego tryptyku jako ruchomej dekoracji, 
zmieniającej się w zależności od miejsca akcji. Także w późniejszych la
tach mojej samodzielnej pracy, gdy teksty ocierały się o średniowiecze, 
wykorzystywałam te wzory zachowań, studiując przed lustrem układ 
rąk, wygięcie kręgosłupa, charakterystyczne skłony głowy. Pomagały mi 
w tym rzeźby z M uzeum Szołayskich, z M adonną z Krużlowej na czele, 
oraz ołtarz W ita  Stwosza w kościele Mariackim26.

Już w przypadku Bram raju odbywała tego typu studia ruchu, gestu, 
a w pełni konsekwentnie tę metodę zastosowała w Dziejach Trista
na i Izoldy.

W  recepcji Dziejów Tristana i Izoldy odrębne miejsce warto 
poświęcić omówieniu Jaszcza, który w artykule Estrada czy teatr?, 
opublikowanym na łamach ״Trybuny Ludu”, przedstawił obszerną 
analizę dotychczasowych dokonań Michałowskiej i -  zaskakująco 
wysoką -  ocenę najnowszej premiery. Jaszcz po raz kolejny pod
kreślił wartość najsłynniejszych ról Michałowskiej z czasów Teatru 
Rapsodycznego, przede wszystkim Tatiany z Eugeniusza Oniegina 
i Zosi z Pana Tadeusza. Była wówczas -  pisał w najnowszym arty
kule - wcieleniem lirycznego wdzięku, słowiańskiej słodyczy, za״ 
dumy, niewinności”. Wspomnienie tamtych kreacji uświadamiało 
krytykowi, że w Teatrze Jednego Aktora w dojrzały sposób Artyst
ka realizuje najważniejsze wartości rapsodyzmu: nieskazitelną dyk
cję, hieratyczność gestu, ogromne uwrażliwienie na wszelkie walory 
mówionego słowa. Jaszcz podkreślał ogromny rozwój artystyczny 
Michałowskiej.

26 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 202.
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Michałowska jest ״rapsodyczna”, ale równocześnie wolna, a raczej uwal
niająca się, od rapsodycznej celebracji, rapsodycznego patosu, przerastają
cego w emfazę, rapsodycznych zadęć mistycznych. Bronił ją  swego czasu 
przed urapsodycznieniem postaci wrodzony liryzm, broni ją tym pewniej 
sztuka umiaru. [...] Teraz talent jej dojrzał, pogłębił się. Umie zachować 
czysty liryzm, ale umie być dramatyczna, i pełna sarkazmu, a także i dy
stansu (o co było najtrudniej)27.

Jaszcz, w 1963 roku uznając Michałowską za ״aktorkę dużej 
klasy”, artystkę z konsekwencją realizującą swe plany artystyczne, 
wyrażał zdziwienie, że do tej pory nie znaleziono ani w Krakowie, 
ani w żadnym innym mieście przestrzeni scenicznej do pełnego 
urzeczywistnienia jej planów teatralnych. I tym razem udając się 
na gościnne występy Michałowskiej do Sali Prób warszawskiego 
Teatru Powszechnego twierdził, że z zasady nie akceptuje solowych 
występów aktorów w monodramach, recitalach estradowych itp. Po 
obejrzeniu dziejów Tristana i Izoldy przyznał jednak, że jest pełen 
.”uznania dla kunsztu i osobowości artystki״

Michałowska przez półtorej godziny opowiada (z jedną krótką przerwą) 
dzieje żałosnej i tragicznej miłości rycerza Tristana i królowej Izoldy zło
towłosej, opowiada? Recytuje? I tak, i nie -  gdyż elementy recytacyjne 
wyrastają w elementy gry, a epickość historii pary kochanków przera
dza się w dramat, odgrywany przez Michałowską -  Izoldę, Michałow
ską -  Tristana, Michałowską -  Króla Marka, Michałowską -  gromadę 
złych czy dobrych postaci epizodycznych i nawet Michałowską -  Izoldę 
o białych dłoniach, smutną i mściwą małżonkę Tristana, który się z nią 
ożenił, ponieważ nosiła to samo imię co jego ukochana, Izolda o złotych
włosach28.

27 Jaszcz, Estrada czy teatr?, ״Trybuna Ludu” 1963, 18 I. W arto odnotować, że 
warszawski występ Michałowskiej przyjęty był przez większość krytyki entuzjastycz
nie. Zob. m.in. A. Grodzicki, Danuta Michałowska, ״Życie Warszawy” 1963, 17 I; 
K. Beylin, Magia słowa, ״Express W ieczorny” 1963, 17 I.

28 Ibidem..
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Tę charakterystykę najnowszego spektaklu Michałowskiej 
Jaszcz kończy stwierdzeniem, którego poniekąd jego samego, prze
ciwnika rapsodyzmu i teatru jednego aktora dziwi:

Tak to jest teatr, aktorka porusza się w bardzo ograniczonej przestrzeni, 
robi zaledwie parę kilka kroków, stoi, siada lub klęka (ceni, jak się wydaje, 
ten hieratyczny gest), jej ruchy rąk czy mimika twarzy są bardzo powścią
gliwe, wyliczone, oszczędne -  ale to jednak jest teatr, a nie tylko najwięcej 
choćby pełna ekspresji recytacja29.

W  roku 1963 w związku z 20. rocznicą powstania w getcie war
szawskim Michałowska otrzymała propozycję udziału w części 
artystycznej uroczystości organizowanej przez Żydowskie Towa
rzystwo Kulturalne. Zamiast wyboru tekstów (wierszy), które skła
dałaby się na okolicznościowy wieczór, zdecydowała się na przy
gotowanie spektaklu. Długo trwały poszukiwania odpowiedniego 
materiału literackiego. Przypadek często jest u źródła artystycznego 
sukcesu. Pewnego dnia w czasie owych intensywnych lektur oko
licznościowych tekstów otrzymała maszynopis nieopublikowane- 
go polskiego przekładu Pieśni nad Pieśniami Szolema Alejchema30. 
- Czytając״  wspominała po latach -  doznałam jakby porażenia, nie 
spałam całą noc”31. Wzruszająca opowieść o miłości Buzi i Szym- 
ka zyskiwała uniwersalne znaczenie dzięki licznym odwołaniom 
do Salomonowej Pieśni nad Pieśniami. Michałowska nie miała 
wątpliwości, że jest to znakomity materiał literacki na scenariusz

29 Ibidem.
30 Szolem Alejchem (właściwe nazwisko: Szolem Rabinowicz, 1859-1916), ży

dowski prozaik i dramaturg, urodzony na Ukrainie, uznawany za jednego z klasyków 
literatury jidysz. M im o iż jego bogata spuścizna literacka zawiera czterdzieści tomów, 
znany jest przede wszystkim jako autor Dziejów Tewjego Mleczarza (1894). Adap
tacja tego utworu stała się kanwą głośnego amerykańskiego musicalu -  Skrzypek na 
dachu. Pieśń nad Pieśniami powstała około 1900 roku, w  Polsce w  formie książkowej 
ukazała się dopiero w 1967 w przekładzie Jana Kligerta. Utwór w przekładzie M anu
ela Rympla publikował w  1963 i 1964 roku ״Nasz Głos”. Dodatek do ״Fołks-Sztyme” 
(Warszawa).

31 D. Michałowska, Co grać w  teatrze jednego aktora, ״Scena” 1978 nr 5, s. 4.
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spektaklu jednego aktora. Uzyskała od autora polskiego przekładu 
Manuela Rympla zgodę na adaptację i przede wszystkim na wpro
wadzenie do opowieści biblijnej Pieśni nad Pieśniami w przekładzie 
z XVI wieku Jakuba Wujka. I można powiedzieć, że to była decyzja, 
która otworzyła drogę do wielkiego sukcesu teatralnego. Wujko- 
wy przekład, będący prawdziwym arcydziełem poetycko-lirycznej 
translatologii, nie tylko wypełniał części opowieści Alejchema, ale -  
to już była adaptacyjna propozycja Michałowskiej -  w formie pro
logu i epilogu spinał tę opowieść o Buzi i Szymku. ״Zadziwiająca 
jest inwencja Michałowskiej w zakresie samego doboru materiału” 
-  pisała recenzentka ״Teatru”.

Bierze na warsztat utwór, z natury wręcz, jakby się zdawało, a-dramatycz- 
ny: pozbawiony właściwie akcji, liryczne wspomnienie; pełen uroku, ale 
wiotki i kruchy, jak przelotne westchnienie, poemacik prozą, melancho
lijną elegię opiewającą ״zamęt uczuć” chłopięcego wieku: dzieje pierwszej, 
nieśmiałej miłości...32.

W  warstwie fabularnej jest to historia miłości między bratem 
(Szymkiem) a przybraną siostrą -  bratanicą (Buzi), ״rozciągnięta 
mniej więcej na lat dwanaście, między szóstym a osiemnastym- 
dwudziestym rokiem ich życia”33. Świadomość skali uczucia łączą
cego tych dwoje ludzi pojawia się dopiero po latach, kiedy Buzi 
jest już narzeczoną innego mężczyzny. Czytając po blisko pięćdzie
sięciu latach od premiery scenariusz Pieśni nad Pieśniami, trudno 
nie zgodzić się z uwagami krytyki, która po premierze -  entuzja
stycznie przyjętej przez publiczność i recenzentów -  pisała o tekście 
Alejchema:

...nie ma on w sobie nic niezwykłego. Najprostsza, w miarę liryczna, 
w miarę dramatyczna opowieść o miłości dwojga młodych ludzi. Naj
zwyklejsze sytuacje, najzwyklejsze sprawy, wyrażone najzwyklejszym ję

32 l.j. [L. Jabłonkówna], Teatr Jednego Aktora, ״Teatr” 1964 nr 2.
33 J. Ciechowicz, Danuta Michałowska w Pieśni nad Pieśniami” [w:] idem, Myśle״ 

nie teatrem, Gdańsk 2000, s. 248.
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zykiem. Historie małych uczuć, drobnych radości i drobnych cierpień. 
Nic z wielkich tragedii!34.

A jednak

...ta banalna codzienność, okraszona odrobiną humoru uzyskuje w pew
nej chwili jakąś ogromną perspektywę. Zostaje wydźwignięta na najwyż
sze piętro. Staje się prezentacją wyższego porządku i wyższych praw. Cy
taty z biblijnej Pieśni nad Pieśniami pokazują to drugie dno życia35.

Szymek, widząc Buzi, dostrzega w niej Sulamitkę, mówi do niej 
słowami Pieśni nad Pieśniami. W  zgodnej opinii krytyków M icha
łowska przechodziła od opowieści zapisanej przez Alejchema do 
biblijnych wersetów w sposób tak naturalny, że odnosiło się wraże
nie, jakby język Salomonowej pieśni był najwłaściwszym sposobem 
rozmowy dwojga zakochanych.

Zarówno sama historia żydowskiej pary, jak i interpretacja Salo
monowej Pieśni nad Pieśniami były niezwykłym wyzwaniem arty
stycznym. Wspominała Michałowska po latach:

5 miesięcy wielogodzinnych ćwiczeń niemal dzień w dzień, aby znaleźć 
właściwy klimat, melodie, brzmienie, aby to była piękna poetycka pol
szczyzna [...], aby wzruszać, ale i śmieszyć, aby zaangażować się emocjo
nalnie do granic ekstatycznego śpiewu, a jednak zachować dystans narra
tora, dystans wynikający z oddalenia miejsca i czasu opowieści36.

I była jeszcze jedna trudność. Utwór będący podstawą scenariu
sza to monolog mężczyzny, wspomnienie jego pierwszej miłości. 
 Bałam się oczywistego zarzutu, że jest to materiał po prostu dla״
aktora-mężczyzny; a jednak -  wspominała Michałowska -  rzecz 
dziwna, nikt nigdy tego zarzutu mi nie postawił”37. Pracując nad 
spektaklem, nie miała wątpliwości, że w warstwie muzycznej wyko

34 l.j. [L. Jabłonkówna], Teatr Jednego Aktora, ״Teatr” 1964 nr 2.
35 B. M am oń, Teatr fascynujący, ״Tygodnik Powszechny” 1963 nr 28 (14 VII).
36 D. Michałowska, Co grać w  teatrze jednego aktora, ״Scena” 1978 nr 5, s. 4.
37 Ibidem.
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rzysta przywiezione przez Zbigniewa Poprawskiego, od roku 1963 
męża Aktorki (odszedł na własną prośbę z Teatru Rapsodycznego), 
czeskie nagrania pieśni synagogalnych. Ponadto po raz pierwszy 
w swym Teatrze Jednego Aktora wprowadziła grającego na żywo 
muzyka, skrzypka -  Mieczysława Małeckiego.

Premiera odbyła się 3 maja 1963 roku w krakowskiej Starej Boż
nicy, przy ul. Szerokiej 24.

Szara, nieznacząca postać aktorki na tle surowej architektury renesan
sowego wnętrza synagogi krakowskiej i w cieniu tragicznych dziejów 
okupacyjnej nocy zagłady. Czarna zasłona, ława, świecznik z zapalonymi 
świecami, rzucającymi migotliwy blask na twarz aktorki. I to oddalające 
się, to przybliżające brzmienie synagogalnych chórów. M inimum gestu, 
tylko słowo, jego wibracja, i ta przejmująca pieśń. Aktorka nie recytuje, 
ale i nie gra: nie stara się wcielić w żadną postać, ona tylko z dystan
sem, wstrzemięźliwie relacjonuje miłość świętą i piekielną Buzi i Szymka 
z małego żydowskiego miasteczka, przeplecioną biblijnymi wersetami 
najpiękniejszego poematu o miłości dwojga ludzi38.

Krystyna Zbijewska pod wrażeniem spektaklu w Starej Bożnicy 
zanotowała:

Michałowska jest co chwilę inna -  to spokojna, relacjonująca szeroką 
frazą pamiętnikową opowieść, stwarzającą znakomity klimat psycholo- 
giczno-obyczajowy, to żartobliwa i pogodna, liryczna i sentymentalna, to 
żałosna i smutna39.

Aktorka z coraz większym przekonaniem stosowała środki arty
styczne w ramach swego ״ubogiego” teatru, zarówno w odniesieniu 
do stroju, jak i samej gry. Będąc przez ponad półtorej godziny (bez 
przerwy) na scenie z precyzją zegarmistrza opanowała każdy frag-

38 R. Juryś, Teatr Danuty Michałowskiej, ״Ty i j'a” 1967 nr 2, s. 4.
39 KR.ZB. [K. Zbijewska], Danuta Michałowska w  Starej Bożnicy, ״Dziennik Pol

ski” 1963, 5 V. Zob. również, J. Bober, Sztuka Michałowskiej, ״Gazeta Krakowska” 
1963, 18-19 V; J. Kydryński, Fenomen: Michałowska, ״Zycie Literackie” 1963 nr 21 
(26 V).
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ment przedstawienia. Jakiż znakomity efekt dał tutaj czarno-srebr- 
ny szal, który stał się nieomal aktorem spektaklu, jakiż efekt wywie
rały fragmenty, kiedy Michałowska -  odwrócona tyłem do widowni 
-  wypowiadała wyznania Buzi. Już nie mówiąc o niepowtarzalnej 
atmosferze samego miejsca gry -  Starej Bożnicy, siedzibie Muzeum 
Judaistycznego (jednego z oddziałów Muzeum Historycznego m. 
Krakowa). I chyba można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że 
pierwsze protesty ze strony przedstawicieli Kongregacji Wyznania 
Mojżeszowego, uważających, że teatr profanuje to miejsce, ustąpi
ły, kiedy przekonano się, że Pieśń nad Pieśniami Michałowskiej to 
spektakl w subtelny sposób współgrający z wymową Starej Bożnicy. 
Swoistym dowodem zmiany stosunku do tego przedsięwzięcia ar
tystycznego było zaproszenie Pieśni do warszawskiego Teatru Ży
dowskiego i na występy do Izraela.

Pieśń nad Pieśniami była największym sukcesem teatralnym M i
chałowskiej. Grała ten spektakl do roku 1967, w kraju i za granicą 
(Izrael, Wielka Brytania). 91 spektakli w Teatrze Jednego Akto
ra jest najlepszą miarą sukcesu artystycznego. Ostatnie spektakle 
w Starej Bożnicy grano jeszcze na wiosnę 1967 roku, wydarzenia 
polityczne tego i następnego roku uniemożliwiły powrót tej ״ży- 
dowskiej premiery” do stałego repertuaru Teatru Jednego Aktora.

Sukces Pieśni nad Pieśniami ugruntował rangę artystyczną M i
chałowskiej. Zygmunt Greń w podsumowaniu wydarzeń teatral
nych sezonu 1962/1963 pisał: ״realizacje Bram raju czy Pieśni nad 
Pieśniami to zjawiska naprawdę wybitne i -  gdyby to nie było stwier
dzeniem banalnym, nieważnym -  na miarę europejską”40. Uważał, 
że Michałowska jako aktorka jest najpoważniejszą kandydatką do 
nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Sztuki. Nagrody mini
sterialnej wówczas nie otrzymała, natomiast jej Pieśń nadpieśnia- 
mi została nagrodzona na Ogólnopolskim Festiwalu Estradowym 
w Olsztynie (spektakl został zgłoszony przez Estradę Krakow-

40 Z. Greń, Teatr, ״Życie Literackie” 1963 nr 22 (2 VI).
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ską41). Warto podkreślić, że uznaniu krytyki teatralnej towarzyszyła 
coraz większa popularność Michałowskiej u publiczności teatralnej. 
W  organizowanych przez ״Dziennik Polski” plebiscytach na ״naju- 
lubieńszą aktorkę Krakowa” Michałowska -  aktorka pozbawiona 
teatru, niemająca etatu w żadnym z zespołów teatralnych, znalazła 
się w doborowym gronie -  wyróżnionych przez czytelników -  obok 
Zofii Jaroszewskiej (zwyciężczyni plebiscytu), Marii Malickiej, Zo
fii Niwińskiej, Marii Kościałkowskiej, M arty Stebnickiej42.

Sukces Pieśni nad Pieśniami, szerzej -  powszechne uznanie dla 
trzech pierwszych premier Teatru Jednego Aktora Danuty M icha
łowskiej skłoniły Bronisława Mamonia, ażeby na łamach ״Tygo- 
dnika Powszechnego” zastanawiać się nad fenomenem teatru tej 
Artystki.

Rzadko się zdarza, że osiąga się tak powszechną zgodność opinii w oce
nie jakiegoś faktu artystycznego. To nieczęste zjawisko, że starzy i młodzi, 
ludzie prości i intelektualiści, niezależnie od [...] odrębności środowisko
wych i zawodowych, wykazują taką zadziwiająca jednomyślność. D la so
cjologa, który chciałby zbadać przyczyny krystalizowania się tej jedno
myślności, spektakl Pieśń nad Pieśniami Szolema Alejchema [...] mógłby 
stanowić materiał pasjonujący.

Źródła tej zgodności opinii Mamoń dopatrywał się nie tylko 
w mistrzostwie warsztatu aktorskiego Michałowskiej, wartości lite
rackiej prezentowanych tekstów, lecz także w przesłaniu, jakie niósł 
ten teatr.

Powszechną fascynację teatrem Michałowskiej tłumaczyć można chy
ba tym, że odbiorca znajduje w nim afirmujący stosunek do życia. [...]

41 W  czerwcu 1962 roku opiekę nad Teatrem Jednego Aktora Danuty M icha
łowskiej objęło Miejskie Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych w Krakowie, włą
czając Bramy raju do Festiwalu Sztuki ״D ni Krakowa”, organizując premierę Dzieje 
Tristana i Izoldy w  Krzysztoforach, występy w Warszawie, a następnie spektakle Pies'- 
ni nad Pieśniami w Starej Bożnicy.

42 Zofia Jaroszewska najulubieńszą aktorką Krakowa 1963, ״Dziennik Polski” 1964 
nr 35.
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Afirmować, nie znaczy nie widzieć komplikacji psychologicznej, moral
nej, intelektualnej współczesnego człowieka. I tylko poprzez odkrycie 
i uświadomienie sobie rozmiarów tej komplikacji można ją opanować. 
Egzystencjalizm z metafizyką rozpaczy spotęgował tylko w ludziach głód 
metafizyki nadziei. N a spektakle Michałowskiej przychodzi się przede 
wszystkim z racji tego wygłodzenia43.

Wydawało się, że po sukcesach trzech pierwszych spektakli zre
alizowanych w ramach Teatru Jednego Aktora (Bramy raju, Dzie
je  Tristana i Izoldy, Pieśń nad Pieśniami) krytyka teatralna nie bę
dzie już zaskoczona kolejnymi premierami i w swych pochwałach 
ograniczy się do powtórzenia wcześniejszych uwag. Czy w teatrze, 
a szczególnie w Teatrze Jednego Aktora można mówić o niekoń
czącym się stopniowaniu skali oddziaływania środków wyrazu na 
publiczność teatralną. Jestem przeciwnikiem wyznaczania w bio
grafii artysty jakiegoś punktu kulminacyjnego. Ale w tym wypadku 
mogę zaryzykować, że w Teatrze Jednego Aktora, który w biografii 
artystycznej Michałowskiej trwał (zgodnie z ustaleniami samej ar
tystki) od 1961 do 1978 roku, takim punktem była premiera Pana 
Tadeusza (26 II 1964 r., Kraków, Teatr ״Groteska”)44. Jerzy Zagór
ski, który już trzy wcześniejsze premiery oceniał jako arcydzieła, po 
obejrzeniu Pana Tadeusza pisał:

To, czego przy całej skromności środków inscenizacyjnych dokonała, in
terpretując skomponowany przez siebie wyciąg z tekstu mickiewiczow
skiego Pana Tadeusza, przeszło oczekiwania entuzjastów. [...] Był to po

43 B. M am oń, Teatr fascynujący, ״Tygodni Powszechny” 1963, 14 VII.
44 Michałowska zdecydowała się na premierę Pana Tadeusza nieco pod ciężarem 

oczekiwań, jakie z kolejną premierą wiązali krytycy i widzowie. Po Pieśni nadPieśnia- 
mi pracowała bowiem nad spektaklem pt. Wagadu, którego scenariusz oparty był na 
dawnej poezji murzyńskiej (głównie na bajkach) i utworach współczesnych twórców 
afrykańskich. Premiera była planowana na listopad 1963 roku, jednak do niej nie 
doszło. Michałowska wielokrotnie rezygnowała z wcześniejszych planów pod wpły
wem tekstów, które bardziej ją  fascynowały od strony artystycznej. Uprawiając swój 
własny Teatr Jednego Aktora, nie miała żadnych zobowiązań, które zmuszałyby ją do 
doprowadzenia rozpoczętych prac do premierowego kształtu.
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pis godny zaiste Koncertu Jankiela, który oczywiście w adaptacji nie został 
pominięty. O d najbardziej intymnej nastrojowości, po heroiczne akordy 
cała instrumentacja mickiewiczowska została tak przekazana, że aż ku
siło zapuszczać się w rewiry krytyków muzycznych, przy okazji bądź co 
bądź nie śpiewu, tylko recytacji, ale tak wielostronnej i pełnodźwięcznej, 
że walor wokalny aż prosił się o uwzględnienie. [...] Interpretacja drama
tyczna stanowiła zwieńczenie tych wszystkich warunków podstawowych 
techniki aktorsko-recytacyjnej, jakimi rozporządza Michałowska.

Zagórski entuzjastycznie wypowiedział się nie tylko o samym 
wykonaniu, lecz także o adaptacji poematu, kompozycji całości 
spektaklu.

Zazębienie się flirtu Tadeusza i Telimeny, w czasie ich pierwszego spot
kania przy stole, ze sporem Rejenta i Asesora o Kusego i Sokoła budzi
ło prawdziwy żywy odzew na sali. Ileż zjadliwego dowcipu zabrzmiało 
w słowach palestranta, gdy demaskował stopień pokrewieństwa Tadeusza 
z ciotką i jej wiek! A  znowu fragment zaczynający się od frazy O roku ów... 
został wypowiedziany jak nigdy z podtekstem tragicznym. Michałowska 
wypowiedziała go jakby z perspektywy doświadczeń historycznych45.

Adaptacja Pana Tadeusza była dla Michałowskiej bolesną opera
cją artystyczną, z blisko 10 tysięcy wierszy wybrała zaledwie 1300, 
w których pragnęła zamknąć jak gdyby dwa światy poematu M i
ckiewicza: romansowy i narodowo-patriotyczny. I tym razem spek
takl rozgrywał się w ubogiej przestrzeni: na scenie znajdował się 
stolik, na nim zegar z kurantem, dwa krzesła, a w głębi na kotarze 
pas słucki, lity, lśniący złotogłowiem.

Po prezentacjach dwóch pierwszych spektakli w Warszawie Pan 
Tadeusz w stolicy był przyjmowany już jako występ uznanej aktorki. 
- Danuta Michałowska jest wielką artystką״  pisał August Grodzi
cki na łamach ״Życia Warszawy” -  Stała się zupełnie niezwykłym 
zjawiskiem na naszych scenach”. Recenzent zauroczony był przede 
wszystkim prostotą środków zastosowanych przez Michałowską

45 J. Zagórski, Niespodzianki we wiadomym, ״Kurier Polski” 1964, 4 III.
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we własnej, autorskiej adaptacji dzieła Mickiewicza. Zdaniem Gro
dzickiego, Aktorka opowiada Pana Tadeusza ״niemal sprawozdaw
czo, rzeczowo. Tylko od czasu do czasu jakimś zawieszeniem głosu, 
jakimś mocniejszym akcentem, grą oczu i spojrzeń, uśmiechem czy 
bardzo skąpym i dyskretnym gestem lub ruchem odkrywa głębokie 
pokłady uczucia i poezji”.

Recenzenta ״Zycia Warszawy” szczególnie zafascynowały sceny 
z Telimeną, wszystkie pełne dowcipu i wdzięku. Michałowska w ich 
prezentacji jakby wykorzystała doświadczenia z wcześniejszych 
scenicznych realizacji fragmentów dotyczących Zosi i Telimeny 
w Teatrze Rapsodycznym. Te rapsodyczne doświadczenia z teks
tem Pana Tadeusza dawały Artystce okazję, żeby tym razem ukazać 
widzowi wręcz radość aktora, odczuwającego swoistą przyjemność 
z prowadzenia wysublimowanej gry, podszytej niekiedy ironią. Grę 
tę prowadziła Michałowska nie tylko z postaciami Mickiewicza, 
ale i samą sobą -  interpretatorką Zosi i Telimeny w realizacjach 
przygotowanych przez Kotlarczyka. Grodzicki zwrócił uwagę na 
często podkreślany przez innych recenzentów fakt, że Michałowska 
 nie próbuje naśladować różnych postaci czy kopiować ich sposobu״
mówienia. Raczej stara się trudno uchwytnymi środkami wywołać 
nastrój poszczególnych scen”46.

Czytając dziesiątki recenzji z kolejnych przedstawień Artystki, 
z trudem można odnaleźć uwagi krytyczne czy polemiczne. Mógłby 
nawet ktoś powiedzieć: peany, zachwyty, że aż w pewnym momen
cie zaczyna czytelnika to męczyć. Kiedy dotarłem do recenzji Lu
dwika Flaszena z Pana Tadeusza, byłem przekonany, że tym razem 
odnajdę krytyczną analizę spektaklu Michałowskiej, jeśli nie wręcz 
dowodzenie, iż jest to teatr kompletnie nieprzystający do współ
czesnej rzeczywistości. Wszak to spod pióra Flaszena wyszły teksty 
surowo oceniające dokonania Teatru Rapsodycznego po restytucji 
zespołu Kotlarczyka w 1957 roku. Sądzę, że warto przywołać kil-

46 A. Grodzicki, Danuta Michałowska, ״Zycie Warszawy” 1964, 5 III.
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ka fragmentów z recenzji krytyka, już wówczas dążącego w stronę 
teatru, którego kierunek wyznaczy Jerzy Grotowski. W  pierwszym 
akapicie swej recenzji Flaszen notuje:

Sztuka recytatorska Danuty Michałowskiej budzi we mnie uczucia 
sprzeczne. M amy tu do czynienia z kunsztem na tyle wewnętrznie jed
nolitym, świadomie wypracowanym, że można mówić o własnym stylu 
artystki. Trudno jednak obronić się przed refleksją, że kunszt ten i styl 
z najwyższym trudem broni się przed skostnieniem. Jeszcze piękny. I już
martwy47.

Flaszen w sposób ironiczny wypowiada się o wrażliwości poe
tyckiej wywiedzionej z polonistycznego rodowodu i maestrii sztuki 
recytatorskiej.

Akt recytacji jest sakralnym lotem ku górze; artysta, sam wzlatując na 
skrzydłach swej sztuki, pragnie w te wysokie regiony porwać za sobą 
słuchaczy. Jest Muzą: boską pośredniczką pomiędzy nami, ziemianami, 
a mieszkańcami Panteonu48.

Powracając do Michałowskiej w Panu Tadeuszu, stwierdza:

Michałowska, będąc Muzą, kreację tę modernizuje wedle wymogów 
współczesnej wrażliwości. [...] Tradycjonalność powściąga przez umiar, 
wzniosłość -  przez prostotę. Jest kulturalna. Jej wykonanie znamionuje 
krągłość i wytworna staranność. Aż złość bierze chwilami człowieka, że 
nie ma się o co zaczepić. [...] N a Panu Tadeuszu Michałowskiej wahałem 
się uczuciowo od sentymentu do złości. Stąd wniosek, żem się nie nudził? 
Ale -  jak skończył swe refleksje o arcydziele Mickiewicza Słowacki -  idź
my — znów czasu bóg postąpił krokiem49.

Głos Flaszena -  jedna z niewielu krytycznych opinii w całym 
zestawie entuzjastycznych ocen -  uświadamia ważny fakt: teatr M i

47 L. Flaszen, M uza Michałowska, ״Echo Krakowa” 1964 nr 99 (27 IV). Przedruk 
w: idem, Teatr skazany na magię. Przedmowa, wybór, opracowanie H enryk Chłystow- 
ski, Kraków 1983, s. 227-228.

48 Ibidem.
49 Ibidem. Zob. również: J. Popiel, Los artysty w  czasach zniewolenia..., s. 88; 132 i n.
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chałowskiej od samego początku miał i do dzisiaj ma swą publicz
ność. Nie można jednak nie zauważyć, że dla części krytyki i tym 
samym części publiczności nie był modelem teatru, z którym este
tycznie i ideowo się utożsamiali. To zjawisko stanie się bardziej za
uważalne w ostatnim dwudziestoleciu. Charakterystyczne jednak, 
iż nawet ci, którzy tego teatru nie będą akceptowali, z pokorą od
niosą się do mistrzostwa Michałowskiej we władaniu scenicznym 
słowem.

Przez cały ten okres występy w ramach Teatru Jednego Aktora 
Michałowska łączyła z udziałem w różnych zbiorowych przedsię
wzięciach artystycznych (wieczory poezji, promocje książek, kon
certy muzyczne). Brała m.in. udział w partiach recytowanych (tekst 
Paula Claudela) wielkiego dzieła muzyki oratoryjnej -  Arthura 
Honeggera Joanna d ’Arc na stosie. Czytając po latach recenzje z kra
kowskiego (Filharmonia Krakowska) i warszawskiego (Filharmonia 
Narodowa) wykonania tego dzieła odnajdujemy powtarzające się 
uwagi, że jego realizacja była ״olbrzymim sukcesem dwóch przede 
wszystkim indywidualności: dyrygenckiej Henryka Czyża i aktor
skiej Danuty Michałowskiej”50. Lucjan Kydryński pisał:

Michałowska mówi, a raczej gra tekst, szlifując każde słowo niczym bez
cenny kruszec. Jeśli idzie o kulturę słowa, o świetność przekazywania 
tekstu -  nie ma u nas nikogo, kto mógłby dorównać jej w claudelowskiej 
Joannie. Roli o wielkich w świecie tradycjach, dźwiganej zawsze przez 
najlepsze gwiazdy51.

Recenzent ״Ruchu Muzycznego” pod wrażeniem warszawskie
go wykonania oratorium Honeggera pisał:

50 (bpj), Joanna na stosie, ״Ruch Muzyczny” 1965 nr 10.
51 L. Kydryński, ״Joanna"na Wawelu,  Dziennik Polski” 1966 nr 143. Do historii״

realizacji oratorium Honeggera przeszła m.in. Joanna d ’Arc w  interpretacji Ingrid 
Bergman w reżyserii Roberto Rosselliniego w  Operze Paryskiej.
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Osobowość Michałowskiej, [...] jej rewelacyjny kunszt aktorsko-recyta- 
torski, sugestywność jej interpretacji -  to było jeszcze jakby ponad całą 
perfekcję muzycznego aparatu wykonawczego. To była wielka interpreta
cja, wielka gra, wielka kreacja. I tylko właściwie Michałowska samą suge- 
stywnością swego głosu potrafiła wyczarować swoistą teatralną wielkość 
Joanny d ’Arc52.

Jerzy Waldorff nie tylko ocenił rolę Joanny jako ״wielką kreację”, 
ale dostrzegł w Michałowskiej ״spadkobierczynię, chyba ostatnią, 
dawnych aktorów o dużym formacie”53. Zdzisław Sierpiński, rów
nież zachwycony interpretacją Michałowskiej, zwrócił szczególną 
uwagę na scenę IX (bliską finału oratorium) pt. Miecz Joanny, pełną 
dramatycznego napięcia, a zarazem przesyconą liryzmem. Scena ta 
w wykonaniu Michałowskiej była prawdziwym popisem recytator
skim. ״Muzykalne podanie tekstu dochodziło już tutaj nie tylko do 
melodeklamacji, ale prawie śpiewu”54. Michałowska była jeszcze pa
rokrotnie zapraszana przez Czyża do roli Joanny (m.in. koncert na 
dziedzińcu wawelskim w czerwcu 1966 roku, koncert w 1972 roku 
w Filharmonii Łódzkiej)55.

Rok 1965 był niezwykle bogaty w przeżycia artystyczne. W  maju 
Michałowska występowała z Panem Tadeuszem i Pieśnią nad Pieś
niami w Anglii i Szkocji (Londyn, Glasgow, Edynburg). W  tych

52 (bpj), Joanna na stosie, ״Ruch Muzyczny” 1965 nr 10.
53 J. Waldorff, Wielka Joanna, ״Świat” 1965, 9 V.
54 W arto zaznaczyć, że w  częściach recytacyjnych Michałowskiej z powodzeniem 

towarzyszył Tadeusz M alak jako Brat Dominik. Zarówno wykonanie warszawskie, 
jak  i krakowskie Joanny d ’Arc na stosie mają bogatą dokumentację w ówczesnej prasie. 
Zob. m.in. Z. Sierpiński, Teatr wielkiej muzyki, ״życie Warszawy” 1965, 17-19 IV; 
H . Swolkień, Joanna na stosie, ״Kurier Polski” 1965 nr 92 (21 IV); J. Kański, Honeg- 
gerowska Joanna d ’Arc, ״Trybuna Ludu” 1965, 20 IV; M . Wallek-Walewski, W  stronę 
płonącego stosu, ״życie Literackie” 1965, 12 VI; J. Parzyński, Jak palono ,Joannę na sto
sie", ״Echo Krakowa” 1965, 11 IV; T. Kaczyński, Joanna na stosie, ״Sztandar Młodych” 
1965, 27 IV.

55 W  późniejszych latach Michałowska wielokrotnie współpracowała z polskimi 
filharmoniami, wykonując partie słowne w utworach obcych i polskich kompozytorów.
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podróżach towarzyszył jej mąż -  Zbigniew Poprawski. W  poło
wie lat osiemdziesiątych, zajmując się teatrem polskim na emigra
cji, miałem okazję w Londynie rozmawiać z paroma uczestnikami 
tamtejszych wieczorów teatralnych. Charakterystyczne, że ich uwa
gi wypowiadane po latach pokrywały się z odczuciami recenzentów, 
którzy bezpośrednio po występach Michałowskiej notowali swe 
oceny. Znakomicie prowadzona biblioteka Polskiego Ośrodka Spo
łeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie dała mi okazję zapozna
nia się z dokumentacją tamtejszych prezentacji Pana Tadeusza. Te 
odczucia widzów należących przede wszystkim do pokolenia wo
jennej emigracji można ująć w słowach: zdziwienie, a może nawet 
oburzenie i podziw dla sztuki aktorskiej Danuty Michałowskiej. 
Zaskoczenie, zdziwienie, a może nawet dezaprobatę wywołał spo
sób interpretacji dwóch fragmentów mickiewiczowskiej narodowej 
epopei: Roku 1812 i Koncertu Jankiela. Jan Rostworowski, poeta 
(syn Karola Huberta Rostworowskiego) w swej recenzji z wystę
pów Michałowskiej znakomicie określił źródła emocji emigracyjnej 
widowni.

Pamiętam ״od zawsze” jak się w naszym krakowskim, bardzo mickiewi
czowskim domu te linijki mówiło. Eksplodowały radością, entuzjazmem. 
[...] Tak deklamowało się w rodzinach, tak w szkołach. Ustne podawanie 
Pana Tadeusza ma żelazną tradycję i by ośmielić się na inaczej -  trzeba 
przede wszystkim wielkiej odwagi. Trzeba jeszcze wystarczająco dużej po 
temu racji, by nowe odczytanie świętej księgi uznano za odwagę, a nie 
bezczelność56.

Michałowska, ku zaskoczeniu polskiej emigracji, interpretowała 
Rok 1812 ״na zmrożonym półszepcie”, ״w zamyśleniu”, z odczuciem 
gorzkiej ״prawdy o pięknej marze sennej, która poszła na marne”. 
W  odczuciu widzów na taki sposób interpretacji wpłynęła refleksja

56 J. Rostworowski, Dzisiejszy ״Pan Tadeusz", ״Tydzień Polski” (״Dziennik Polski 
i Dziennik Żołnierza”) 1965 nr 21 (22 V ), s. 7.
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nad wydarzeniami z historii Polski, także tej najnowszej (״zrywy 
nasze pod Monte Cassino”, powstanie warszawskie).

Gorzkie wysupłanie z mickiewiczowskiego zanadrza tej prawdy przez 
Danutę Michałowską zaskoczyło niejednego londyńskiego widza. I nie
jeden przed odebraniem mu wiary w piękną marę senną bronił się uty
skiwaniem, że [...] to nie jest żaden Pan Tadeusz. Tymczasem był to Pan 
Tadeusz najprawdziwszy, dzisiejszy, przywieziony ze świata, w którym się 
ten poemat ciągle jeszcze dzieje57.

Jan Rostworowski osobny akapit swej recenzji poświęcił Kon
certowi Jankiela, w którym -  jego zdaniem -  najpełniej wyraziła 
się istota zaproponowanej przez Michałowską interpretacji tekstu 
Mickiewicza, interpretacji pełnej miłości do utworu i tego, co jest 
w nim zawarte w sferze myśli, ale ״miłości przeszytej smutkiem”.

[Z tym odczuciem] przeszła przez koncert Jankiela, cały czas z bólem 
zaciśniętymi zębami, spoza których raz tylko już nie wyrywa się, ale 
wyłamuje nieprzytomnie krzyk: ״Jeszcze Polska nie zginęła! M arsz D ą
browski do Polski!” -  by natychmiast potem, z jakimś zupełnie strasznym 
spokojem, dystansem i maską obojętności dokończyć: ״I wszyscy klasnę
li...”. To przywołanie do porządku własnej rozpaczy, by nie patrzyło na 
nią oko niegodne, to mówienie słowa ״ojczyzna”, słowa ״wolność” zawsze 
z tłumikiem, zawsze w cuglach, określa i pokolenie, do którego należy 
Michałowska, i kraj, z którego przywiozła nam swojego Pana Tadeusza.

Przytaczam te głosy, ponieważ nie tylko po występach w Lon
dynie pojawiały się tego typu odczucia, przeradzające się często 
w pełne emocji dyskusje prowadzone po przedstawieniu. Będą one 
towarzyszyły Michałowskiej przy każdej prezentacji Pana Tadeusza 
poza granicami kraju58.

57 Ibidem.
58 Zob. m.in. T. Karren, Sztuka i magia jednej aktorki, ״Tydzień Polski” (״Dziennik 

Polski i Dziennik Zołnierza”, Londyn) 1965 nr 18; T. Karren, Pieśń nad Pieśniami, 
W״ ,Tydzień Polski” 1965 nr 21, s. 6; J.P. Dąbrowski, Lampa z kryształu״ iadomości” 
1965 nr 1002 (13 VI). Zob. również J. Kydryński, O Danucie Michałowskiej - pate
tycznie, ״Dziennik Polski” 1965 nr 139 (13-14 VI). W  rozmowie z Krystyną Zbijew-
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Od 15 grudnia do 18 stycznia 1966 roku przebywała z Pieśnią 
nad pieśniami i Panem Tadeuszem w Izraelu (m.in. Tel Awiw, H a
ifa, Jerozolima). Jeśli pierwsze grudniowe spektakle nie wzbudziły 
większego entuzjazmu, to już następne (w sumie miała dwadzieścia 
jeden spektakli) były wielkim sukcesem Michałowskiej. W  prasie 
ukazały się entuzjastyczne recenzje, sale były wypełnione do ostat
niego miejsca. (Ostatni spektakl w Tel Awiwie grała w Teatrze 
Ohel-Szem dla blisko tysiąca widzów)59. Michałowska dostała za
proszenie na kolejne występy (wydarzenia polityczne następnych 
lat uniemożliwiły realizację tych projektów). Wielkim przeżyciem 
dla Michałowskiej były krótkie pobyty (w drodze powrotnej z Izra
ela do Polski) w Stambule, Atenach, a przede wszystkim w Rzymie, 
po którym oprowadzał Artystkę i jej męża Jerzy Hordyński. Do 
Rzymu w czasach pontyfikatu Jana Pawła II będzie przyjeżdżać ze 
spektaklami swego teatru religijnego. W  rozmowie z Hordyńskim, 
opublikowanej na łamach ״Życia Literackiego”, ujawniła swe dal
sze plany artystyczne. Mimo iż żaden z tych projektów nie został 
później zrealizowany, warto niektóre tytuły przywołać: Czarownica

ską Michałowska, mówiąc o pobycie w Wielkiej Brytanii, wspomniała m.in. spektakl 
Pana Tadeusza w Sali Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Edynburgu. ״W ielki 
poemat, zrodzony z ducha emigracji, recytowany tu, wśród dzisiejszej polskiej emi
gracji, stał się sprawą niepowtarzalną. Każde słowo, każdy dowcip, każda aluzja na
bierały specjalnej wymowy, znajdowały specjalny oddźwięk, takie skupienie, cisza, 
wzruszenie, łzy nawet -  nigdzie i nigdy dotąd nie towarzyszyły memu występowi”. 
K. Zbijewska, 10 minut z Michałowską, ״Dziennik Polski” 1965, 15 IX.

59 Zob. m.in. Danuta Michałowska w  Izraelu, ״Tygodnik Powszechny” 1966 nr 
9 (27 II). W  archiwum Aktorki znajdują się wybrane recenzje (i ich tłumaczenia na 
język polski), które ukazały się w prasie izraelskiej. Sadzę, że osoba badająca recep
cję polskiego teatru i polskiej literatury w Izraelu powinna tym występom poświęcić 
osobny rozdział. Nie wiem, czy polskiemu teatrowi udało się kiedykolwiek powtórzyć 
sukces Michałowskiej. Z  recenzji, które ukazały się w Izraelu w  polskojęzycznych 
pismach, warto wymienić m.in. takie: A. Klugman, Danuta Michałowska, ״Izraelskie 
Nowiny i Kurier” 1965 nr 291 (17 XII); F. Schlang, Danuta Michałowska w  Pieśni״ 
nad Pieśniami", ״Izraelskie Nowiny i Kurier” 1965 nr 294 (21 XII); F. Schlang, ״Pan 
Tadeusz" w  wykonaniu Danuty Michałowskiej, ״Izraelskie Nowiny i Kurier” 1966, 14 I.
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Jules’a Micheleta; Józef i jego bracia Tomasza Manna; Koniec zgody 
narodów Teodora Parnickiego, świadczą one bowiem o zaintereso
waniach literacko-artystycznych Michałowskiej, która zawsze pra
cowała nad paroma projektami, a częstokroć przypadek decydował 
o realizacji nowego przedstawienia60.

Kolejna literacko-sceniczna przygoda Michałowskiej w Teatrze 
Jednego Aktora związana jest z powieścią Ernesta Hemingwaya 
-  Komu bije dzwon (przekład Bronisława Zielińskiego). Premiera 
odbyła się na scenie Teatr Kameralnego 8 listopada 1965 roku. Od 
strony adaptacyjnej było to jedno z najtrudniejszych dla Michałow
skiej zadań. W  programie do swej najnowszej premiery pisała:

Wybrane fragmenty nie mówią prawie nic o Hiszpanii i bardzo niewiele 
o wypadkach historycznych. Uwypuklają zaledwie kilka postaci i mało 
liczą się z chronologicznym przebiegiem wydarzeń. Całość spektaklu od
biega zatem bardzo znacznie od oryginału. A  jednak wydaje mi się, że 
stawia on dobitnie naczelny problem etyczny powieści, który jest zarazem 
problemem każdej rewolucji, a także każdej wojny: stosunek jednostki 
do życia i śmierci drugiego człowieka, że zadaje zatem widzowi to samo 
pytanie: komu bije dzwon ? I odpowiada na nie zgodnie z intencją autora61.

Po blisko czterech miesiącach zmagań udało się Michałowskiej 
znaleźć dla bogatej warstwy fabularnej powieści Hemingwaya klucz 
kompozycyjny. Swoistą funkcję spoiwa dla dwóch części spektaklu 
(spektakl trwał blisko dwie i pół godziny62) spełniły wielkie mo
nologi -  opowieści dwóch głównych kontrastowo potraktowanych 
postaci kobiecych: Pilar i Marii. I w przypadku tego spektaklu M i
chałowska ograniczyła sceniczne środki do minimum: stół, dwa 
krzesła. Istotniejszą rolę od ״dekoracji” odgrywał kostium: spor

60 Zob. J. Hordyński, Z  Michałowską w  Italii, ״życie Literackie” 1966 nr 11, s. 5.
61 Program do: E. Hemingway, Komu bije dzwon, 8 XI 1965 r.
62 Jan Zbigniew Słojewski zanotował po obejrzeniu Komu bije dzwon: ״Spektakl 

strasznie długi, [...] a jednak można słuchać bez końca”. Zob. J.Z . Słojewski, Sam na 
scenie, ״Kultura” 1966 nr 45.
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towa, niby żołnierska kurtka i chustka, w niektórych fragmentach 
przedstawienia stająca się istotnym rekwizytem.

Cóż może historyk teatru po blisko pięćdziesięciu latach od pre
miery napisać o spektaklu, o którym wielokrotnie słyszał od wielu 
widzów, że dla nich było to jedno z najważniejszych doznań tea
tralnych? Może odszukać wśród zapisanych świadectw fragmenty, 
które przybliżają atmosferę tego teatralnego wieczoru.

Gaśnie światło, Danuta Michałowska ma na sobie wojskową kurtkę, re
flektor oświetla jej twarz, która w tym oto momencie jest twarzą doj
rzałego mężczyzny, ale która za chwilę stanie się twarzą dziewczyny. 
Michałowska nie nadużywa słowa i gestu, jest powściągliwa, z tym więk
szą siłą uderza w widza w tych rzadkich momentach, gdy podnosi głos, 
gdy maska jej nieruchomej twarzy staje się dramatycznie ekspresyjna. Są 
właściwie tylko dwa rekwizyty: wojskowa kurtka i chustka na głowie; tę 
kurtkę i tę chustkę Michałowska zdejmuje i wkłada. Gdy bohater po
wieści zastanawia się, jak wysadzić most, pani Michałowska z mozołem 
zapina guziki kurtki, jest w jej gestach skupienie i namysł. Zrozumiałem, 
jak wielkim teatrem może być Teatr Jednego Aktora, gdy dobry aktor ma 
do dyspozycji dobry tekst63.

Powieść Hemingwaya dała Michałowskiej okazję do ukazania 
zróżnicowanych walorów jej warsztatu aktorskiego.

Z  podziwu godną łatwością przechodzi artystka od partii brutalnych 
i wstrząsających grozą opisywanych wydarzeń, jak np. opowiadania Pilar 
o egzekucji faszystów, czy potem opowieść M arii o okrucieństwach, ja
kich dopuszczali się falangiści -  do partii głęboko lirycznych64.

Liczne recenzje i notatki prasowe towarzyszące występom M i
chałowskiej z nowym spektaklem i tym razem zadziwiają mnogoś
cią peanów na cześć krakowskiej Artystki. Piszę -  zadziwiają -  po
nieważ wydawało się -  jak wcześniej zaznaczyłem -  że już przy 
okazji poprzednich premier wyczerpała się skala pochwał, jakie

63 J.Z . Słojewski, Sam na scenie, ״Kultura” 1966 nr 45.
64 J. Kydryński, Michałowska gra Hemingwaya, ״życie Literackie” 1965 nr 52, s. 8.
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można wygłosić pod adresem aktora występującego w poetyce Te
atru Jednego Aktora. Juliusz Kydryński pod wrażeniem Komu bije 
dzwon pisał:

Michałowska -  choć to brzmi dziwnie, bo przecież mamy do czynienia 
z artystką w pełni świadomą i dojrzałą -  otóż Michałowska od czasu nie
zapomnianej Pieśni nad Pieśniami jeszcze się rozwinęła, jeszcze bardziej 
udoskonaliła swój -  zdawałoby się zupełnie już doskonały -  warsztat, 
jeszcze więcej nowych, urzekających nut odnalazła w swym wspaniałym 
głosie, jeszcze subtelniej wykształciła sposób operowania nim. [...] Tutaj 
nie może już być mowy o jakiejkolwiek konwencji rapsodycznej, którą to 
etykietką tak chętnie w odniesieniu do Michałowskiej szermuje więk
szość krytyków. Tutaj już można -  i trzeba -  mówić o jedynym w swoim 
rodzaju, niepowtarzalnym i niedającym się naśladować stylu gry Danuty 
Michałowskiej, który w przedstawieniu Komu bije dzwon osiągnął swój 
najpełniejszy i najpiękniejszy wyraz65.

Tę odrębność próbowali zinterpretować zarówno krytycy od lat 
obserwujący aktorstwo Michałowskiej, jak i recenzenci tylko z obo
wiązku dziennikarskiego relacjonujący gościnne występy Teatru 
Jednego Aktora. Kudliński przy okazji premiery adaptacji powie
ści Hemingwaya z najwyższym podziwem odnosił się do sposobu 
interpretacji postaci przywoływanych w teatralnej narracji. M icha
łowska

... w toku opowieści przeobraża się na oczach widza z jednej postaci 
w drugą, a czyni to tak dyskretnie, że widz dostrzega to dopiero później. 
[...] W  różnych fazach opowieści Michałowska jakby się odmieniała ze
wnętrznie i wewnętrznie, można by powiedzieć, że odmieniają się też 
rysy jej twarzy. Tak dokonuje się rozbudzenie wyobraźni widza-słuchacza 
sposobem narracyjnym, a nie przedstawieniem66.

Kudliński, rozwijając tę charakterystykę aktorstwa Michałow
skiej, zestawił teatr Michałowskiej z teatrem Siemiona. ״Realiza

65 Ibidem.
66 T. Kudliński, Bezdomny teatr jednej aktorki, ״Teatr” 1966 nr 11, s. 12.
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cje Siemiona -  pisał -  cechuje większa dawka gry aktorskiej, także 
w stylu estradowym. [...] Michałowska, opowiadając, raczej maluje 
czy rysuje sytuacje i osoby, podczas gdy Siemion raczej je ukazuje”67.

Zewnętrznym dowodem uznania dla sztuki aktorskiej Micha
łowskiej było przyznanie jej za całokształt osiągnięć ze szczegól
nym uwzględnieniem Teatru Jednego Aktora nagrody indywidual
nej II stopnia Ministra Kultury i Sztuki (za rok 1965). Z  uznaniem 
przyjęto spektakl Komu bije dzwon w październiku 1966 roku na 
I Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Jednego Aktora we Wroc
ławiu. Michałowska, występując obok takich artystów, jak Siemion, 
Andrzej Łapicki, Anna Lutosławska, Ryszard Filipski, Kalina Ję
drusik, Halina Słojewska, została uznana za mistrzynię tego gatun
ku twórczości scenicznej, a w najnowszym spektaklu dostrzeżono 
wzorzec epickiej odmiany teatru jednego aktora68. Do samego prze
glądu jeszcze powrócę. Zaprezentowała również Komu bije dzwon 
na II Warszawskich Spotkaniach Teatralnych (Teatr Dramatyczny).

W  kolejnym roku Michałowska zmierzyła się z Trylogią Henry
ka Sienkiewicza. W  scenariuszu wykorzystała wszystkie trzy części 
(Ogniem i mieczem; Potop; Pan Wołodyjowski). Premiera Teatru Pana 
Sienkiewicza, spektaklu przygotowanego specjalnie dla uczczenia 
50. rocznicy śmierci Sienkiewicza, odbyła się w Krakowie 5 grudnia 
1966 roku na scenie Teatru Kameralnego. Zamknięcie w niewiele 
ponaddwugodzinnym spektaklu bogatej warstwy fabularnej, niezli
czonej ilości postaci, miejsc, wydarzeń przy zachowaniu podstaw 
literackiej uczciwości, wierności wobec dzieła Sienkiewicza było 
karkołomnym zadaniem adaptacyjnym. Zdaniem recenzentów 
spektaklu Michałowska i tym razem osiągnęła sukces jako autor
ka scenariusza. Przede wszystkim dlatego, że spojrzała na Trylogię 
jako wielki teatr, który na wielu scenach przybliża różne przestrze

67 Ibidem.
68 Zob. m.in. J. Niesiobędzki, Teatr jednego aktora, ״Współczesność” 1966 nr 24; 

J.P. Gawlik, Festiwal jednego aktora, ״Zycie Literackie” 1966, 4 XII.
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nie (Litwa, Żmudź, Częstochowa, Warszawa, Kamieniec Podolski, 
Zamość), historyczne postaci (królowie, książęta...) i mocno zako
rzenionych w świadomości Polaków bohaterów literackich (Skrze- 
tuski, Wołodyjowski, Zagłoba, Roch Kowalski...). W  tej opowieści 
o miejscach, zdarzeniach, bohaterach Michałowska nie troszczy się 
o chronologię historyczną, nie przestrzega układu kompozycyjnego 
Trylogii. W  scenicznej adaptacji dla Michałowskiej najważniejsze 
było ״spojrzenie na dzieło Sienkiewicza nie jak na wielkie malo
widło historyczne, lecz jak na bogaty materiał znakomitych scen, 
świetnych dialogów, doskonałych typów, bogatych charakterów”69. 
W  najnowszej premierze Teatru Jednego Aktora najistotniejsza 
jest poetyka zaproponowanej widzowi opowieści o ״teatrze Pana 
Sienkiewicza” wpisanym w Trylogię, teatrze, który w ujęciu M icha
łowskiej poprzez skalę dramatycznych wydarzeń bynajmniej nie 
okazał się pokrzepiającą współczesne serca opowieścią. W  tę opo
wieść wplata własny komentarz (zwięzły i dowcipny) oraz cytaty 
z Shakespeare’a (fragment Prologu z Króla Henryka V).

Trudno się nie zgodzić z uwagą Jerzego Bobera, że Teatr Pana 
Sienkiewicza opierał się ״na prostej przesłance, iż nie ma takiego 
potencjalnego odbiorcy tej premiery -  który by nie znał Trylo
gii. Rzecz jest adresowana do polskiej widowni: tej, wychowanej 
na Sienkiewiczu”70. Widowni, która widząc Michałowską na pra
wie pustej scenie (znajduje się tu tylko zabytkowy fotel i husar
ski pancerz), poddaje się sugestywności aktorskiej kreacji i zaczy
na oczyma wyobraźni dostrzegać całe znane jej Sienkiewiczowskie 
theatrum”71. Krytyka z uznaniem pisała o utrzymaniu przez M״ i

69 K. Zbijewska, Spotkanie z dobrymi znajomymi, ״Dziennik Polski” 1966, 17 XII.
70 J. Bober, Trylogia Michałowskiej, ״Gazeta Krakowska” 1966 nr 293 (10-11 XII).
71 To ubóstwo dekoracyjne Teatru Jednego Aktora umożliwiało Michałowskiej 

wędrówkę ze swoimi spektaklami po całej Polsce i występy w  miejscach bynajmniej 
nie związanych z teatrem. W  przypadku Teatru Pana Sienkiewicza w pamięci A ktor
ki pozostał niezapomniany wieczór (20 VIII 1967 r.), kiedy to została zaproszona 
do M uzeum Świętokrzyskiego w  Oblęgorku (kustoszem tej placówki była wówczas 
Zuzanna Sienkiewiczowa, synowa autora Trylogii). Entuzjastycznie przyjmowany był
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chałowską gawędziarskiego tonu Sienkiewiczowskiej opowieści, 
o niezwykle subtelnie poprowadzonej ironii w stosunku do przed
stawianych postaci. Powodzenie Teatru Pana Sienkiewicza było jed
nym z argumentów przyznania Michałowskiej w 1967 roku Nagro
dy Miasta Krakowa.

Nie wszystkie premiery Michałowskiej w ramach Teatru Jedne
go Aktora zyskały uznanie publiczności. Z  chłodnym przyjęciem 
widzów spotkało się kolejne literackie odkrycie -  Gilgamesz. Epos 
babiloński w interesującej parafrazie Roberta Stillera (Kraków, Teatr 
Kameralny, 25 września 1967 r.). Ta najstarsza z epopei świata, zna
na wcześniej tylko nielicznemu gronu czytelników w tłumaczeniu 
Antoniego Langego, dopiero w parafrazie Stillera uzyskała kształt 
pozwalający docenić wartość tekstu odkrytego w ruinach Niniwy 
w 1853 roku (w bibliotece króla Assurbanipala). Michałowska, 
kontynuując linię zapoznawania polskich widzów z wielkimi epo
sami poszczególnych kultur i narodowości, którą wcześniej realizo
wał Kotlarczyk w Teatrze Rapsodycznym72, pragnęła publiczności 
Teatru Jednego Aktora przybliżyć Epos o Gilgameszu, szeroko roz

Teatr Pana Sienkiewicza podczas gościnnych występów Michałowskiej w  Londynie 
w lutym 1977 roku. W arto podkreślić, że w  recenzjach z tego tournee oprócz opisu 
wrażeń, jakie wywoływał u tamtejszej Polonii spektakl oparty na Sienkiewiczowskiej 
Trylogii, odnajdujemy także uwagi o warsztacie aktorskim Michałowskiej. Piotr Bor
kowski na łamach londyńskich ״W iadomości” pisał, że Michałowska jest ״aktorką 
o wielkiej rozpiętości skali głosowej -  od lirycznego szeptu Basi i Wołodyjowskiego 
do patetycznego prologu, w  którym każdy wyraz wymawia się dobitnie jak werbel 
wojenny. [...] Aktorka misternie kładzie cezury między scenami i monologami, prze
chodząc z jednej strony umownej sceny na drugą, siadając, wstając, wpatrując się w  ja 
kieś wizje”. Zob. P. Borkowski, M in i- ״Trylogia”, ״W iadomości” 1977 nr 1619/1620. 
Szczególnego znaczenia nabierają te fragmenty recenzji, w  których odnajdujemy 
porównania warsztatu Michałowskiej do aktorów angielskich. Recenzenci żałują, że 
nieznajomość języka i repertuar, oparty na tekstach przynależących do ściśle polskie
go kanonu literackiego, nie pozwalają Anglikom w pełni docenić niepowtarzalnego 
talentu aktorskiego Michałowskiej.

72 W arto przypomnieć, że w roku 1967 zapadły decyzje o ostatecznym zamknię
ciu Teatru Rapsodycznego.
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powszechniony już w pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e. Przed
stawione w tym sumeryjsko-babilońskim eposie wydarzenia doty
czą ״wieku bohaterskiego” Sumerów, który ״swój punkt szczytowy 
osiągnął w pierwszej ćwierci III tysiąclecia p.n.e., wyprzedził zatem 
o tysiąc pięćset lat najstarszy znany dotychczas w dziejach ludów 
indoeuropejskich wiek bohaterski -  w Grecji”.

Tekst eposu na pewno nie był łatwy w scenicznej realizacji. W i
sława Szymborska w programie teatralnym do Gilgamesza co praw
da zwracała uwagę na walory dramatyczno-sceniczne obrazów uka
zujących ״wstrząsający w swoich surowych środkach wyrazu obraz 
ludzkości udręczonej głodem” czy pełne humoru opisy ״sprośności 
uwodzicielskiej bogini Isztar”, ale dla Poetki najważniejszym wa
lorem spektaklu było odkrycie w tym tekście ״poematu o miłości, 
o śmierci, o nieodgadnionym sensie ludzkiego żywota”73.

W  odbiorze teatralnym jednak ani bajeczno-przygodowa war
stwa fabularna opowieści, ani zawarta w niej myśl filozoficzna nie 
zainteresowały widzów. Jakkolwiek i w tym przypadku trudno 
mówić o negatywnym przyjęciu spektaklu przez krytykę teatralną. 
Recenzenci, nie mając zastrzeżeń do aktorstwa Michałowskiej, kry
tycznie oceniali kompozycję Gilgamesza, a przede wszystkim pychę 
Aktorki, nieliczącej się z możliwościami percepcyjnymi widza. Ten 
zarzut będzie powracał w następnych latach, przy okazji premier 
kolejnych spektakli. Warto w tym miejscu przywołać jedną z opinii 
po premierze starego eposu o Gilgameszu:

Michałowska mówiła pięknie. Czysto, dźwięcznie, zachowując niezwykły 
rytm i smak tej wspaniałej poezji. Jej postawa była pełna specyficznej 
godności, tak jakby celebrowała stary poemat z namaszczeniem kapła
na pradawnego kultu. Jej gest był hieratyczny, zaśpiew trochę wschodni, 
wszystko [...] utrzymane w bardzo jednolitym stylu. Ale po pewnym cza
sie okazało się, że nawet największy kunszt może znużyć, jeśli nie bierze 
pod uwagę chłonności widzów. Było coś chłodnego w tej namaszczonej 
celebracji, było coś usypiającego w monotonnym rytmie wersetów. M i

73 Zob. program teatralny do Gilgamesza, 1967 r.
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chałowska zdecydowała się opowiadać legendę o Gilgameszu bez żad
nej przerwy; w drugiej godzinie jej występu nawet najbardziej wyrobieni 
widzowie nie byli w stanie skupić się do tego stopnia, by odebrać piękno 
poematu i jego interpretacji z taką samą intensywnością, jak na początku 
przedstawienia74.

Dobrze, ale bez większego entuzjazmu była przyjęta sceniczna 
realizacja Kwiatów polskich Juliana Tuwima (Kraków, Teatr Kame
ralny, 3 czerwca 1968 r.). Pewną nowością w formule Teatru Jedne
go Aktora był fakt, że Michałowskiej towarzyszył zespół muzyków, 
przekształcający spektakl w wieczór poetycko-muzyczny. 29 czerw
ca 1969 roku z krakowskiego studia telewizyjnego na Krzemion
kach wyemitowano telewizyjną wersję tego przedstawienia (w ra
mach cyklu Estrada Literacka)75.

Warto odnotować, że od roku 1964 Michałowska systematycz
nie współpracowała z krakowską telewizją, przedstawiając interesu
jące recitale poetyckie. W  pamięci widzów pozostały m.in. audycje 
poświęcone Panu Tadeuszowi, Eugeniuszowi Onieginowi, Kwiatom 
polskim. Niektóre z nich nadawane były w programie ogólnopol- 
skim76. 22 lutego 1970 roku w ramach telewizyjnej Estrady Literac

74 R. Szydłowski, Aktor pod mikroskopem, ״Teatr” 1967, 1-15 XII. W  roku 1967, na 
II Festiwalu Teatru Jednego Aktora, Michałowska za Gilgamesza otrzymała Nagrodę 
Prezesa Komitetu ds. PRiTV. Do Gilgamesza Michałowska powróci w  1973 roku. 
Wówczas wraz ze studentami IV  roku krakowskiej PW ST  im. Solskiego przedstawi 
w  ramach telewizyjnej Sceny Młodych adaptację tego eposu babilońskiego (emisja 
4 III, w programie II TVP)

75 Michałowska Kwiaty polskie przedstawiała również poza granicami kraju, m.in. 
w  Londynie w Instytucie Kultury Polskiej (22 II 1971 r.).

76 Po ogólnopolskiej emisji Kwiatów polskich recenzent ״życia Warszawy” pisał
0 swoich odczuciach: ״Zrobiło mi się wstydliwie. Kto w Warszawie potrafi tak  mówić 
wiersze? Gdyby to ode mnie zależało, podstępem, przekupstwem i przemocą upro
wadziłbym Danutę Michałowską na plac Powstańców [ówczesna siedzibę Telewizji]
1 leżąc plackiem, błagałbym ją, aby choć raz w tygodniu zechciała dla nas mówić 
z ekranu mądre i piękne wiersze. żeby  nas uczyła tej cudownej polszczyzny, urzekała 
niezrównaną dykcją i olśniewała talentem”. Scorpio, Ćwiczenia z logiki, ״życie W ar
szawy” 1969 nr 166 (13-14 VII).
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kiej z krakowskiego ośrodka wyemitowano spektakl Maria-Gertru- 
da, którego scenariusz Michałowska oparła na Marii Antoniego 
Malczewskiego i zachowanych dokumentach dotyczących hra
bianki Gertrudy Komorowskiej -  pierwowzoru bohaterki powieści 
poetyckiej Malczewskiego.

Historyczna Gertruda, słynąca z piękna i wdzięku, rozkochała w sobie 
Szczęsnego Potockiego, syna i spadkobiercę potężnego magnackiego 
rodu. Historia unieważnienia przez rodzinę Potockiego zawartego mał
żeństwa, porwania i zamordowania Gertrudy stała się kanwą widowiska 
wyreżyserowanego przez Michałowską. Recenzenci z uznaniem odnoto
wali, że poetycki wymiar bohaterki Malczewskiego zyskał dramatyczny 
kształt dzięki sięgnięciu przez autorkę scenariusza telewizyjnego do in- 
tercyz, wyroków sądowych, wspomnień współczesnych i listownych prze
targów członków obu zwaśnionych domów77.

W  spektaklu Michałowska była Narratorką, rolę Marii zagrała 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Wacława -  Zygmunt Józefczak.

Z  zachowanej dokumentacji można wyłowić m.in. informację, 
że 13 grudnia 1970 roku wyemitowano Don Juana Byrona w prze
kładzie Edwarda Porębowicza, w adaptacji i reżyserii Michałow
skiej, spektakl przeplatany utworami muzycznymi w wykonaniu 
zespołu ״Anawa”.

Autorskie występy Artystki w ramach Teatru Jednego Aktora, 
organizowane przez Estradę Krakowską, były wzbogacane rów
nież o inne, tym razem zespołowe, przedsięwzięcia Estrady Kra
kowskiej, kierowanej wówczas przez Jerzego Meissnera (dyrektor) 
i Mariana Szczerskiego (kierownik artystyczny, wcześniej związany 
z Teatrem Rapsodycznym). Występowała Michałowska w organi
zowanych przez tę instytucję Godzinach poezji, interpretując m.in. 
poezję Wisławy Szymborskiej78.

77 Zob. m.in. B. Garlicki, Fikcja i rzeczywistość, ״Dziennik Polski” 1970, 26 III.
78 W  tych zbiorowych programach obok Michałowskiej' brali udział m.in. Ta

deusz Malak, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Irena Jun, M arian Szczerski, Tadeusz 
Szybowski. W arto podkreślić, że w  Godzinach poezji oprócz dawnej' poezji przedsta
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Uważana powszechnie za najwybitniejszą w Polsce ״mistrzynię 
słowa estradowego”, ״genialną artystkę sztuki recytacji” -  była za
praszana do udziału w wielu wydarzeniach, nie tylko muzycznych. 
Występowała z najlepszymi polskimi zespołami filharmonicznymi 
i wybitnymi muzykami. Zabiegano o jej uczestnictwo w ważnych 
uroczystościach rocznicowych. Trudno w tym miejscu omawiać set
ki wystąpień Michałowskiej jako interpretatorki wierszy, poema
tów, listów, wspomnień79. Nie można jednak tego fragmentu bio
grafii Aktorki pominąć.

Dla Michałowskiej jednym z najbardziej osobistych przeżyć 
było zaproszenie przez Międzynarodowy Komitet Oświęcimski do 
udziału w uroczystościach 25-lecia wyzwolenia obozu koncentra
cyjnego Oświęcim-Brzezinka. 24 stycznia 1970 roku wzięła udział 
w Oratorium oświęcimskim. Przedstawiła wówczas opracowany przez 
Alinę Nowak wstrząsający tekst raportu Stanisławy Leszczyńskiej 
(więźnia nr 41355) -  położnej z obozu koncentracyjnego w Oświę
cimiu, w dramatycznych warunkach przyjmującej narodziny blisko 
trzech tysięcy dzieci, z których tylko około trzydzieści przeżyło. 
Michałowskiej w interpretacji tego ״oszczędnego, wręcz suchego 
w swym wstrząsającym dokumentaryzmie wspomnienia” towarzy
szyła śpiewaczka Danuta Alczewska-Klus, muzykę do Oratorium 
opracował Jerzy Maksymiuk, oprawę scenograficzną zaprojektował 
Kazimierz Wiśniak80. Przygotowane przez Estradę Krakowską pod

wiano twórczość współczesnych autorów, m.in. Tadeusza Różewicza, Konstantego 
I. Gałczyńskiego, Jerzego Harasymowicza, Haliny Poświatowskiej, Tadeusza Nowaka 
i wspomnianej już Szymborskiej, niechętnie godzącej się na interpretowanie jej wier
szy przez aktorów. Szymborska w pełni jednak akceptowała interpretację M ichałow
skiej -  swej koleżanki z ław szkolnych.

79 W  stałym repertuarze Michałowskiej -  wybitnej interpretatorki poezji pol
skich romantyków, znajdowały się również wiersze i fragmenty poematów poetów 
XX wieku. Już wówczas zachwyt budziły jej interpretacje poematu Niobe Konstante
go I. Gałczyńskiego.

80 Zob. m.in. Stefan Wars, Oratorium oświęcimskie, ״W idnokrąg. Tygodnik Spo
łeczno-Kulturalny” 1970 nr 46; T. Grabowska, Oratorium oświęcimskie, ״Trybuna 
Ludu” 1970, 6 II; ״Ekspres W ieczorny” 1970, 3 II.
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opieką reżyserską Mariana Szczerskiego Oratorium oświęcimskie 
było przedstawiane w kilku miastach Polski.

W  roku 1971 Michałowska obchodziła dziesięciolecie swego 
Teatru Jednego Aktora. Nadal była samotnym żeglarzem, próbują
cym pokonywać kolejne trudności, zdobywać do tej pory nieodkry- 
te wody (czytaj: teksty), ale żeglarzem, który -  mimo wielu obiet
nic składanych przez osoby i instytucje -  nie miał swojego jachtu 
(czytaj: sceny), a więc, niestety, za każdym razem zdanym na łaskę 
instytucji, które były skłonne udostępnić swoje przestrzenie dla ko
lejnych planów Artystki. Jakkolwiek ta samotność nie była już taka 
jak u progu działalności Teatru Jednego Aktora. Już w samym Kra
kowie tę formułę teatru uprawiali m.in. Leszek Herdegen, Lidia 
Zamkow, Tadeusz Malak, Ryszard Filipski, Irena Jun, Jerzy N o
wak, Anna Lutosławska, Maria Przybylska, M arta Stebnicka, M a
ria Świętoniowska. We wspomnianym 1971 roku, Jerzy Bober przy 
okazji recenzji kolejnego spektaklu teatru jednego aktora Marty 
Stebnickiej (Nikt nie jest wolny od mówienia bredni wg Prób M i- 
chela de M ontaigne’a), zwracając uwagę na fakt, iż Kraków stał się 
najmocniejszym ośrodkiem teatrów jednego aktora i ״teatru małych 
form”, podkreślił historyczne już zasługi Michałowskiej.

Kraków ma bogate tradycje Teatru Jednego Aktora. Tu Danuta M icha
łowska stworzyła jeden z pierwszych, niemal wzorcowych teatrów z tego 
kręgu. Nadała mu też pewien indywidualny styl, co nie oznacza jednak 
rezygnacji z prawa do odstępstw na gruncie form teatralizacji utworów 
spoza obszaru czystej dramaturgii. Do dziś Michałowska kontynuuje swą 
działalność, dorobiwszy się w stosunkowo krótkim czasie niemal pozycji 
klasyka na tym polu. Nie występuje już na festiwalach, nie ubiega się 
o wyróżnienia. Stała się instytucją -  choć bez własnego locum81.

Przy okazji jubileuszu w prasie, i to nie tylko krakowskiej, uka
zały się teksty nawołujące władze krakowskie do podjęcia wreszcie

81 J. Bober, Wieczór z Montaigne’em, ״Gazeta Krakowska” 1971, 27-28 XI.
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decyzji o przeznaczeniu sali, najchętniej w jednej z piwnic krakow
skich, jeśli nie na sam teatr Michałowskiej, to na scenę, na której 
krakowscy artyści prezentowaliby małe formy teatralne. Liczono 
na salę przy ul. św. Jana, poprzednio zagospodarowaną przez Teatr 
Groteska, piwnicę przy ul. Sławkowskiej, salę przy ul. Sarego. ż a d 
na z tych inicjatyw nie została zrealizowana. Tylko Filipski potrafił 
załatwić dla swego teatru Eref 66 salę na Kazimierzu82.

Na jubileuszowy rok Michałowska wybrała odkrytą wówczas 
przez polskiego czytelnika, fascynującą powieść Michaiła Bułha
kowa -  Mistrz i Małgorzata83. Premierę Czarnej magii oraz jak ją  
zdemaskowano -  taki tytuł otrzymała adaptacja utworu Bułhakowa 
-  przedstawiła 26 czerwca w Sali Klubu Międzynarodowej Książki 
i Prasy w Krakowie (Mały Rynek)84. Ubóstwo środków teatralnego 
wyrazu osiągnęło tutaj apogeum. żadnej dekoracji, żadnych rekwi
zytów, nawet kostium miał wymiar neutralny (czarna wieczorowa 
suknia). Cała ״gra” skupiona była na interpretacji tekstu Bułhakowa, 
na wydobyciu wszystkich odcieni (powagi, ironii, humoru, dowcipu, 
liryczności, nastrojowości). Zaproponowana przez Michałowską 
adaptacja powieści Bułhakowa ograniczyła bogatą akcję do dwóch

82 Filipski w  Erefie reprezentował publicystyczno-polityczną odmianę teatru jed
nego aktora. Debiutował w roku 1966 spektaklem -  Co ma wisieć nie utonie, opartym 
na felietonach K.T. Toeplitza. Duży rozgłos zyskały jego kolejne premiery: Raport 
z Monachium A. Brychta, Siedem polskich grzechów głównych Z. Załuskiego. W spo
mnianą stałą siedzibę E ref 66 zyskał w  1970 roku (sala w Muzeum Etnograficznym 
przy pl. Wolnica 1), kiedy znalazł się pod patronatem Zarządu Głównego ZM S i zo
stał podporządkowany Estradzie Krakowskiej. W ładze krakowskie, próbując uspra
wiedliwić brak sali dla Michałowskiej, przeciwstawiały jej Teatr Jednego Aktora Ere- 
fowi -  teatrowi podejmującemu aktualne problemy polityczno-społeczne, w praktyce 
często wykorzystywanemu jako swoista ״tuba propagandowa” ówczesnej władzy.

83 Powieść Bułhakowa była prawdziwą sensacją wydawniczą, jej dwa kolejne wy
dania szybko zniknęły z półek księgarskich. Andrzej Wajda przygotował filmową 
wersję tej powieści (Piłat i inni).

84 Przy okazji premiery zapowiadano, że po zakończeniu rem ontu całej kamieni
cy na M ałym Rynku teatr Michałowskiej wreszcie znajdzie w  piwnicach Klubu swoją 
stałą siedzibę. I tym razem nic z tych planów nie wyszło.
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wątków, przeplatających się nawzajem. ״Traktują owe wątki o jednej 
sprawie: sprawie Poncjusza Piłata, ukazanej w biblijnej retrospekcji 
i poprzez perypetie współczesnych ludzi pióra, tematem tym się 
parających”85. Lektura maszynopisu adaptacji potwierdza spostrze
żenie Krystyny Zbijewskiej, że w tym ujęciu problemem powieści 
Bułhakowa stały się zagrożenia, jakie wywołują ״tchórzostwo, lęk 
przed złamaniem kariery, które doprowadzić są zdolne nie tylko 
do zaparcia się samego siebie, zaparcia swych ideałów, ale także do 
poświęcenia -  innych”86.

Jubileusz skłaniał do prób podsumowania dotychczasowego do
robku Michałowskiej w tej dziedzinie teatru. Tadeusz Kudliński 
pisał przy okazji najnowszej premiery:

Michałowska zachowała niezwykłą dobitność i eufonię wygłoszenia, 
a wyzbyła się pewnej celebracji, tak charakterystycznej dla dawnego sty
lu rapsodycznego. Zyskała natomiast lekkość interpretacji, szczególnie 
w partiach parodystycznych, zaprezentowanych z niebywałą dozą dys
kretnego humoru i komicznej werwy. Michałowska celowała i celuje na
dal w punktowaniu tekstu, w wykrywaniu podtekstów czy aluzji87.

Kudliński z zachwytem odnosił się do precyzji Aktorki w sto
sowaniu mimiki i gestyki (״ekspresja gestyczna Michałowskiej jest 
już z pogranicza sztuki pantomimicznej”). Wszystkie te uwagi 
o interpretacji słowa i mistrzostwie w zakresie mimiki oraz gestyki 
pozwalały mu stwierdzić, że teatr Michałowskiej jest manifestacją 
 wybornego kunsztu aktorskiego”, którego wartość wzrasta w miarę״
uświadamiania sobie coraz bardziej dotkliwego upadku rzemiosła 
aktorskiego w polskim teatrze. Ta konfrontacja mistrzostwa war
sztatowego Michałowskiej z teatrem współczesnym połączona była 
jednak z faktem, iż osiągnęła je Artystka w specyficznym rodzaju 
teatru -  teatrze jednego aktora. Krytyka doskonale pamiętała bo

85 K. Zbijewska, Jeden aktor bez domu, ״Dziennik Polski” 1972, 29 I.
86 Ibidem.
87 T. Kudliński, Jubileusz teatru bez sceny, ״życie Literackie” 1971 nr 29.

133



Teatr Danuty Michałowskiej'. O d Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego

wiem, że talent Michałowskiej w zetknięciu z repertuarowym te
atrem dramatycznym nie przyniósł spodziewanych rezultatów, by 
nie powiedzieć wprost -  zakończył się porażką artystyczną M icha
łowskiej.

W  roku 1972 po raz kolejny (ale nie ostatni) Artystka powróci
ła do postaci Tatiany -  bohaterki Puszkinowskiego poematu. Tym 
razem przedmiotem zainteresowania był pierwowzór bohaterki 
Eugeniusza Oniegina -  Marii z Rajewskich Wołkońskiej. 24 paź
dziernika 1972 roku w Sali Klubu M PiK w Krakowie odbyła się 
premiera Opowieści grudniowej, spektaklu opartego na poemacie 
Mikołaja Niekrasowa pt. Rosyjskie kobiety (w przekładzie Leopolda 
Lewina), Pamiętników Marii Wołkońskiej ze wstępem i przypisa
mi Michała Wołkońskiego, a także utworów Aleksandra Puszkina 
(w przekładach Leo Belmonta, Juliana Tuwima i Adama Waży
ka). Spośród przywołanych tekstów w tworzeniu scenariusza naj
większą rolę odegrały Pamiętniki Wołkońskiej. ״Maria Wołkońska 
-  pisała Michałowska w programie do najnowszej premiery -  jest 
na pewno zjawiskiem większego formatu niż Tatiana -  nie tylko 
dlatego, że dramat jej życia rozegrał się nie na wspaniałym rau
cie, ale w więziennej celi”. Aktorkę, która już przez ćwierć wieku 
przeżywała swoistą artystyczną przygodę z Tatianą, zafascynowa
ła dramatyczna biografia Wołkońskiej - dwudziestoletniej pięk״ 
nej kobiety, która samotnie przemierza w środku zimy nieobjętą 
przestrzeń, dzielącą jej dom rodzinny od miejsca zesłania i katorgi 
męża”, kobiety -  arystokratki wychowanej w wiernopoddańczych 
tradycjach, która ״w klęsce i nieszczęściu staje solidarnie u boku 
przestępcy politycznego”, kobiety, krewnej ministrów i dygnitarzy, 
 przyzwyczajonej do luksusu wielkiej damy, narażonej przez długie״
lata na szykany, sypiającej na klepisku”88.

88 Zob. program do Opowieści grudniowej, 24 X  1972 r. Michałowska wielokrotnie 
opowiadała mi, j'akich to trzeba było użyć argumentów, aby zyskać zgodę na realizację 
tekstów, które mogły budzić zastrzeżenia ówczesnej' cenzury. Obrazem tej' swoistej 
gry” z cenzurą jest choćby końcowa część wypowiedzi Michałowskiej w״  programie
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Zamknięciem tego etapu pracy artystycznej była premiera Wy
brańca Tomasza Manna (2 XII 1976 r.), przygotowana w ramach 
programu repertuarowego łódzkiego Teatru Nowego, kierowane
go przez Kazimierza Dejmka. Objąwszy ponownie Teatr Nowy 
(1973/1974 r.), Dejmek zaproponował Michałowskiej stałą współ
pracę artystyczną (opracowanie własnych monodramów na Małą 
Scenę, udział w przedstawieniach repertuarowych i opieka nad wy
mową oraz interpretacją wiersza w spektaklach przygotowywanych 
przez Dejmka). Artystka nie zdecydowała się na przeniesienie się 
z Krakowa do Łodzi. Współpraca jednak się rozpoczęła. Co prawda 
pierwsza propozycja Michałowskiej nie została w pełni zaakcepto
wana przez Dejmka89, ale następna -  wspomniany Wybraniec — była 
kolejnym sukcesem artystycznym Michałowskiej. I w przypadku 
tego spektaklu o wyborze tekstu do kolejnej realizacji scenicznej 
zadecydowało zafascynowanie pierwszą lekturą powieści Tomasza 
Manna.

do premiery Opowieści grudniowej. Przywołując wydarzenia grudniowe 1825 roku, od 
których rozpoczyna się dram at Wołkońskiej, Michałowska pisała: ״Przypomnijmy 
tylko, że powstanie dekabrystów było rzeczywistym, ważnym ogniwem ruchów re
wolucyjnych, prowadzących do Wielkiego Października. W arto więc z obecnej, rocz
nicowej okazji przypomnieć ciekawą kartę, tak ściśle z powstaniem związaną; warto 
też pomyśleć, że nie na marne poszedł wysoki lot myśli tych, którzy trwali dumnie 
w  głębinach syberyjskich rud”. Spektakl miał być emitowany w  krakowskiej telewizji. 
- Niestety״  wspomina Michałowska -  tytuł skojarzył się z wypadkami grudniowymi 
na Wybrzeżu w  roku 1970 i cenzura nie dopuściła do emisji”. Zob. D. Michałowska, 
Pamięć nie zawsze święta..., s. 318.

89 Była to COpowieść na dobrą noc. Rodzaj seansu terapeutycznego, opartego na teks
tach literatury hinduskiej (od hymnów Rig-Wedy po utwory Rabindranatha Tagore 
oraz pisma Gandhiego) i muzyce G.F. Haendla. Dejmek po zapoznaniu się z tą  pro
pozycją powiedział ״Teatr to teatr -  trzeba grać na scenie, a publiczność ma siedzieć 
na krzesłach. «Ja chciałam w tym wypadku krążyć między publicznością, miała to 
być terapia przez sugerowanie pozytywnych emocji»”. Do premiery jednak doszło 
(Teatr Nowy, 16 stycznia 1976 r.). W arto zaznaczyć, że był to czas współpracy A k
torki z prof. Julianem Aleksandrowiczem, lekarzem, znanym działaczem Polskiego 
Towarzystwa Higieny Psychicznej. Michałowska dostrzegała dużą szansę dla aktora- 
psychoterapeuty. Zob. D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 235.
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Michałowska jest aktorką z uwagą śledzącą polski rynek wydaw
niczy. Od lat ma swą ulubioną księgarnię, w której kupuje intere
sujące ją powieści, wspomnienia, pamiętniki i wybrane tomy poezji. 
Czyta bardzo dużo, niektórymi książkami żyje przez dłuższy czas, 
w rozmowach na temat przeczytanych utworów wielokrotnie poja
wia się sygnał -  byłby to interesujący materiał na spektakl. Niekiedy 
upływają lata, ażeby z pierwszego odczucia po lekturze utworu zro
dził się pomysł na scenariusz teatralny. W  przypadku Wybrańca -  
decyzja zapadła szybko. Fabuła, zaczerpnięta ze średniowiecznego 
eposu Gregorius, napisanego przez poetę niemieckiego Hartmanna 
von Aue (żyjącego na przełomie XII i XIII w.), spełniała wszystkie 
wymogi stawiane przez Michałowską tekstom Teatru Jednego Ak
tora. Bronisław Mamoń pisał:

Opowieść straszliwa budząca w słuchaczu przerażenie i zgrozę, a zara
zem wysoce budująca. Wybraniec jest czymś w rodzaju filozoficznej bajki 
o przedziwnej i nieprzeniknionej przez umysł ludzki strukturze świata,
0 wiecznych i niewyczerpanych możliwościach człowieka, który z grzesz
nika może przeobrazić się w świętego90.

Powieść jest w Polsce stosunkowo mało znana, warto więc przy
wołać -  słowami zaczerpniętymi ze wspomnień Michałowskiej -  
omówienie warstwy fabularnej utworu Manna.

[Wybraniec to] barwna historia o wielkim grzeszniku (był synem poczę
tym w kazirodczym związku rodzeństwa), sam po wielu perypetiach po
ślubił -  oczywiście nieświadomie -  swoją piękną i młodą wciąż matkę, 
z którą miał dwie córki. Po dalszych perypetiach i wieloletniej pokucie na 
bezludnej wysepce, gdzie z braku normalnego pożywienia skurczył się do 
rozmiarów bobaka [...], został odnaleziony przez wysłanników z Rzymu
1 po wielu znakach rozpoznany jako prawowity następca świętego Piotra 
na Stolicy Apostolskiej. Stał się wielkim papieżem, a jego matka [...] zo
staje w końcu ksienią założonego specjalnie dla niej klasztoru, do którego 
również wstępują obie ich córki, będące równocześnie jego siostrami91.

90 B. M am oń, Michałowska, ״Tygodnik Powszechny” 1977 nr 14 (3 IV).
91 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 276-277.
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Wybraniec spełniał wszystkie warunki idealnego tekstu dla Te
atru Jednego Aktora. Intrygująca, niezwykle pochłaniająca widza 
fabuła, znakomicie zarysowane postaci, głęboka refleksja na temat 
losu człowieka -  to wszystko stwarzało niezwykłe możliwości arty
styczne. Z  interpretacją aktorską Michałowskiej doskonale współ
grała starofrancuska i staroangielska muzyka oraz scenografia Jo
lanty Kunkel, eksponująca jako główny element dekoracji rozetę 
gotyckiego witraża.

W  tle wielka, wspaniała rozeta. Mieniąca się dziesiątkami barwnych re
fleksów, rozsiewanych przez setki kolorowych elementów, z których ją 
utkano. Bijąca w oczy przepychem i bogactwem form, lecz nietracąca 
owej precyzyjności i klarowności, jaką mogą dać tylko prawa geometrii. 
M isterna robota Jolanty Kunkel sprawia, że gotowiśmy uwierzyć, iż na 
scenę przeniesiono jakiś oryginalny witraż, rozświetlający mroki goty
ckiej katedry. [...] Przed rozetą prawie pusta scena, na której w półmro
ku majaczą jedynie trzy proste, drewniane fotele. W  jednym z nich, tym 
środkowym, siedzi Danuta Michałowska. Cichną dźwięki średniowiecz
nej muzyki, aktorka wstaje i rozpoczyna opowieść o żywocie człowieka, 
zwanego Grzegorzem. Opowieść jest długa. U  jej początku jest beczka, 
w której wrzucono do morza dziecko, zrodzone w kazirodczym związku. 
N a końcu -  tron papieski i tiara, którymi bohatera obdarzono92.

Michałowska w pełni wykorzystała szansę, jaką dawało jej od
krycie powieści M anna93. Scena spowiedzi matki, przybyłej w po
kutnej pielgrzymce do papieża (syna i męża zarazem), w ״czasie 
której oboje udają, że nie rozpoznali się wzajemnie, choć od pierw

92 J. Bąbol, Historia o dobrym grzeszniku, ״Dziennik Popularny” 1976 nr 277.
93 Recenzenci jednak w  przypadku i tego przedstawienia zwracali uwagę na dłu

gość spektaklu. ״Szkoda -  pisał po łódzkiej premierze jeden z krytyków -  że przy 
opracowaniu mannowskiego tekstu nie zdecydowała się na większe skróty. W idać 
to wyraźnie, zwłaszcza w  pierwszej części, która dłuży się ponad miarę i mogłaby 
niejednego z widzów zniechęcić do pozostania na drugiej. A  strata byłaby wielka, 
gdyż właśnie w  niej tekst staje się coraz bardziej dowcipny, wieloznaczny, interesujący. 
A  sama końcówka przewrotna, ironiczna pozwala zapomnieć o całej tej mieliźnie, 
przed którą nie udało się Michałowskiej -  adaptatorce, uchronić w  partiach środko
wych”. J. Bąbol, op.cit.
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szej chwili wiedzą, kim są...” -  to fragment, w którym Michałowska 
osiągnęła ten poziom mistrzostwa artystycznego, który nakazuje 
zapytać o granice perfekcji warsztatowej aktora, potrafiącego widza 
zachwycić pięknem słowa i głębią przeżycia problemów, myśli, któ
re pragnie wyrazić.

To przy okazji krakowskiej prezentacji Wybrańca (Scena M i
niatura Teatru im. J. Słowackiego) miałem okazję osobiście poznać 
Michałowską. Nie ukrywam, że będąc świadkiem rozmowy na ko
rytarzu krakowskiej PWST, w budynku przy ul. Bohaterów Stalin
gradu, byłem zaskoczony uwagą Aktorki, która dziękując osobom 
gratulującym jej sukcesu Wybrańca, powiedziała: ״nic więcej i ni
czego lepszego już nie zrobię”. Po latach o tych ówczesnych odczu
ciach napisała w swoich wspomnieniach.

Dejmek uznał, że jest to najlepszy spektakl roku w Teatrze Nowym, ja 
uważałam, że stanowił on szczyt i kres moich możliwości wykonawczych. 
[...] W  tym spektaklu [...] wyczerpałam wszystkie środki aktorskie i in
scenizacyjne, jakimi dysponowałam. Wiedziałam, że nic lepszego i cie
kawszego zarówno w zakresie adaptacji dzieła literackiego, jak i pracy 
scenicznej nie zrobię94.

Nikt z obecnych przy wspomnianej rozmowie w PW ST nie 
traktował słów Michałowskiej jako decyzji o zamknięciu pewnego 
etapu twórczości artystycznej, nie mówiąc już o zakończeniu karie
ry aktorskiej. Tym bardziej, że Michałowska z satysfakcją i żalem 
zarazem opowiadała, iż po tylu latach działalności w ramach Teatru 
Jednego Aktora nie Kraków, lecz Łódź i niezwykle ceniony przez 
nią Kazimierz Dejmek stworzyli jej po raz pierwszy w pełni profe
sjonalne warunki pracy (scena do dowolnej ilości prób, współpraca 
ze scenografem, znakomita ekipa techniczna, miała nawet do dys
pozycji suflerkę).

W  marcu 1977 roku Michałowska występowała gościnnie 
w Londynie, zaproszona przez Ernesta Brylla, który wówczas kie

94 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 278-279.
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rował Instytutem Kultury Polskiej. Prezentowała trzy spektakle: 
Kwiaty polskie, Czarną magię i Teatr pana Sienkiewicza. W  roku 
1977 za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne otrzymała 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Michałowska przy różnych okazjach wspominała, że w jej życiu 
zawsze istotną rolę odgrywał przypadek, wydarzenia od niej nie
zależne, a jednak decydujące o dalszych wyborach życiowych i ar
tystycznych. 16 października 1978 roku był takim dniem. Kiedy 
następnego dnia po wyborze Karola Wojtyły na stolicę Piotrową 
znalazła się w gabinecie Dejmka, podjęła już decyzję o rezygnacji 
z dalszych prezentacji Wybrańca. Na pewno nie była to dla Aktorki 
łatwa decyzja. Mogła się przecież teraz spodziewać szczególnego 
zainteresowania tym spektaklem. Rezygnacja bynajmniej nie była 
podyktowana chęcią uniknięcia szczególnego ״szumu medialnego 
i pozamedialnego”, jaki mógłby towarzyszyć dalszym prezenta
cjom Wybrańca. 16 października 1978 roku był dla Michałowskiej 
przeżyciem daleko wykraczającym poza chwilowe odczucie radości 
i dumy (״kolega” z Teatru Rapsodycznego został Papieżem!). Był 
to szczególny znak, że oto przyszedł czas na podjęcie zasadniczej 
zmiany w dotychczasowym życiu i twórczości artystycznej.





Teatr Godziny Słowa (lata 1978-2010)

Droga, która doprowadzi Michałowską do następnego etapu w bio
grafii artystycznej -  Teatru Godziny Słowa, ma swe źródło jeszcze 
w poprzednim okresie, a konkretnie w odkryciu w czasie pobytu 
w Krynicy w domu katechetyczno-wypoczynkowym ״Ostoja” (kie
rowanym wówczas przez Różę Siemieńską, byłą aktorkę Teatru 
Rapsodycznego) pism św. Teresy z Avila, mistyczki i reformatorki 
zakonu z góry Karmel, żyjącej w latach 1515-1582, beatyfikowanej 
w roku 1614, kanonizowanej w 1622, a w 1970 przez papieża Pawła 
VI ogłoszonej Doktorem Kościoła. Święta Teresa, znana z licznych 
religijnych obrazków jako św. Teresa od Jezusa, odkryta jako autor
ka dzieł należących do klasyki chrześcijańskiego mistycyzmu (tu 
przede wszystkim Twierdza wewnętrzna), odegrała przełomową 
rolę nie tylko w życiu duchowym Michałowskiej, ale i w jej dalszej 
biografii artystycznej. Po lekturze pism św. Teresy była przekona
na, że biografia Świętej jest znakomitym materiałem na scenariusz 
przedstawienia teatralnego, scenariusz ukazujący drogę od postawy 
niefrasobliwego dziewczęcia do głębokiego mistycyzmu1. Musiało 
jednak upłynąć parę lat, aby projekt przybrał kształt przedstawienia 
teatralnego. Ponadto Michałowska dobrze orientowała się w ów

1 Michałowska, studiując literaturę związaną z kultem św. Teresy, odkryła, że jej 
pisma odegrały kluczową rolę w  przemianie duchowej Edyty Stein, Żydówki, uczen
nicy Husserla, która po przyjęciu chrztu i wstąpieniu do zakonu przyjęła imię -  Te
resa Benedykta od Krzyża (została kanonizowana przez Jana Pawła II w  1998 r.).
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czesnej sytuacji politycznej i wiedziała, że z tego typu spektaklem 
nie będzie mogła występować na scenach państwowych instytucji.

Problem wiary Michałowska traktowała i traktuje jako bardzo 
osobiste doznanie, ale w kształtowaniu przekonań religijnych do
cenia znaczenie drugiego człowieka. Na drodze życia duchowego 
Michałowskiej pojawiali się ludzie, którzy odegrali istotną rolę 
w przemianach związanych z wiarą. Pod koniec lat pięćdziesiątych 
XX wieku, w krytycznym momencie życia osobisto-artystycznego 
Michałowskiej (rozstanie z Teatrem Rapsodycznym), taką rolę ode
grali Maria i Jan Hadynowie, którzy skierowali życie duchowe M i
chałowskiej w stronę hinduizmu. Poznała ich w roku 1958, to oni 
podsunęli jej lekturę Autobiografii jogina Paramahansy Yoganandy 
czy Ścieżki jogów Paula Bruntona. W  wydanych wspomnieniach 
Michałowska zanotowała:

...poprzez rozmowy z nowymi przyjaciółmi i lekturę poznałam Szri Ra- 
manę Maharisziego, wielkiego mistrza spod Arunaczali [południowo 
-wschodnie Indie]. Dzięki tym kontaktom przeżyłam proces wielkiej 
przemiany czy, jak kto woli, nawrócenia. [...] M oja nowa autoewangelia 
była następstwem wieloletniego obcowania z pismami hinduskimi2.

Michałowska wielokrotnie podkreślała, że to wiedza zawarta 
w świętych pismach hinduskich skierowała jej uwagę w stronę życia 
wiecznego, uwolniła od lęku przed śmiercią, a techniki medytacyjne 
były dla niej niezwykle ważne nie tylko w życiu osobistym, lecz 
także w pracy teatralnej.

Z  czasem droga hinduizmu, która otwarła Michałowską na 
problematykę wiary, doprowadzi ją do głębszego przeżywania wia
ry katolickiej i w pełni świadomego powrotu do kościoła rzymsko
katolickiego. Pisze w swoich wspomnieniach:

2 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 222.
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Muszę bowiem wyznać, że wszelkie zagadnienia dotyczące Boga zawsze 
mnie bardzo zajmowały. Była to jakby wrodzona cecha mojej osobowości, 
bo ani z domu, ani ze szkoły takich zainteresowań nie wyniosłam i długo 
żyłam nieświadoma istnienia poza bytem doczesnym3.

Nie oznaczało to bynajmniej, że odeszła od Kościoła, ale tej 
ówczesnej obecności w Kościele nie określa jako prawdziwej wiary. 
Stąd mówi o nawróceniu, czyli

...pełnym zwróceniu się i odnoszeniu całości życia, myśli i czynów, ku 
temu ośrodkowi, z którego wyszliśmy, czyli ku -  Stwórcy. To jest ogrom
na zmiana mentalna, niezrozumiała wprost dla tych, którzy przez to nie 
przeszli, żyjąc szczęśliwi w głęboko zakorzenionej od dziecka wierze oj
ców albo -  często -  w pozorach religijności, a w gruncie rzeczy tak, jakby 
ani Boga, ani życia wiecznego nie było4.

Przemiana duchowa, o której Michałowska pisze w swych wspo
mnieniach, była dość długim procesem, tym dłuższym, że na dro
dze do przyjęcia Sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa stanęło nie- 
sakramentalne małżeństwo. Życie tak się jednak potoczyło, że po 
rozstaniu z mężem, w roku 1981 powróciła do pełni sakramentów. 
Istotną rolę odegrał tu ks. Jan Twardowski i Ruch Odnowy w D u
chu Świętym. Przez parę lat Michałowska należała do wspólnoty 
związanej z tym ruchem przy Parafii św. Stanisława Kostki na Dęb
nikach. Artystka bardzo niechętnie mówi o swoim życiu osobistym, 
niewiele też na temat osobistych doświadczeń pisze w Pamięci nie 
zawsze świętej. Szanując prawo Artysty do tajemnicy prywatnego 
życia, warto w tym miejscu zacytować uwagi zapisane przy okazji 
wspomnienia związanego z realizacją Ja, bez imienia -  spektaklu, 
o którym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. Michałow
ska, pisząc o skomplikowanych aspektach biografii św. Augustyna, 
o ״pokrętnych drogach prowadzących przez mylne wybory kierun
ku do wcale nieprzypadkowych celów”, zanotowała:

3 Ibidem , s. 246.
4 Ibidem , s. 248.
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Tak właśnie rysują się w mojej ״nie zawsze świętej pamięci” wszelkie ka
tastrofy życiowe, przez które przebijałam się w ciągu wielu dziesiątków 
lat. A  było tych ״katastrof” znacznie więcej niż te, które opisałam. Jednak 
w najtrudniejszych nawet chwilach próbowałam odnajdywać sens w tym, 
co się działo. Gdy poznałam dość gruntownie listy św. Pawła [...], sta
rałam się kierować zasadą, zapisaną w Liście do Filipian: ״zapominając
0 tym, co za mną, a wytężając się do tego, co przede mną, pędzę ku wy
znaczonej mecie”.

Rzeczywiście, udało mi się z korzyścią dla zdrowia psychicznego nie 
myśleć o tym, co było niedobre i przykre. Dlatego nie zamierzam w tej 
książce zrezygnować z tych osiągnięć dla zaspokojenia pobudzonej nie
którymi napomknieniami ciekawości czytelników. Zresztą zapewniam, 
że w mojej przeszłości, nawet tej najbardziej niechlubnej i smutnej, nie 
ma nic szczególnego, nic, do czego pragnęłabym wracać, zakłócając ciszę 
cmentarzy5.

1 muszę przyznać, że kiedy przeczytałem te słowa w pierwszej 
wersji maszynopisu Pamięci nie zawsze świętej, mając świadomość, 
że czytelnik wspomnień Michałowskiej będzie w części rozczaro
wany brakiem opisów życia osobistego Artystki, dostrzegłem w tej 
postawie cechę pokolenia, które doświadczeń osobistych nie trak
tuje w wymiarach tabloidalnego świata na sprzedaż. Nikt kto zna 
bliżej Michałowską nie ma wątpliwości, że jej teatr, jej scenariusze 
i w pełni autorskie monodramy są zarazem bardzo subtelną anali
zą własnego życia, próbą zrozumienia własnych wyborów, błędów 
i sukcesów. Ale za każdym razem to osobiste ״ja” ukryte jest pod 
maską tekstu literackiego, dzieła scenicznego. Świat artystycznego 
niedomówienia, niedopowiedzenia jest o wiele ciekawszy od opo
wieści o życiu prywatnym.

16 października 1978 roku -  wybór Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową -  był, jak już wspomniałem, dla Michałowskiej datą prze
łomową w wielu wymiarach. Trudno się dziwić, że do Michałowskiej

5 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 310-311.
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z różnych stron płynęły prośby o recytację poezji Karola Wojtyły. 
Następnie przyszła zaskakująca propozycja od władz Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (rektora -  ks. prof. Mieczysława Krąpca 
i prorektora -  prof. Stefana Sawickiego) o przygotowanie interpre
tacji Ewangelii według św. Marka w przekładzie Czesława Miłosza. 
Zanim przedstawiła ten pierwszy spektakl w Teatrze Godziny Sło
wa w Lublinie, dała premierę Ewangelii w 1978 roku w kościele 
św. Tomasza w Krakowie (ul. Szpitalna). Ten nowy etap w działal
ności artystycznej Michałowskiej był poniekąd realizacją marzeń 
o teatrze religijnym Juliusza Osterwy i Mieczysława Kotlarczyka, 
marzeń i planów artystycznych zrodzonych w okresie okupacji. 
Kotlarczyk w tekście-manifeście pt. Teatr nasz, przedstawionym 
najprawdopodobniej w grudniu 1942 roku, pisząc o planach swoje
go zespołu, zanotował:

A  może sięgniemy tu z czasem i do Pisma Świętego? Może zdążymy 
wypracować z czasem artystyczną formę wygłaszania Słowa: Starego i No
wego Testamentu, Apokalipsy i Listów św. Pawła. M oże zdążymy wypraco
wać artystyczną formę wygłaszania Słowa: św. Augustyna i św. Franciszka 
z Asyżu, św. Tomasza z Akwinu i św. Jana od Krzyża? Może właśnie 
przed nami stoi i na nas czeka wypraca (sic!) form dla nowoczesnego 
teatru chrześcijańsko-religijnego?6

Michałowska po latach ucieleśni te marzenia twórcy Teatru 
Rapsodycznego, zarówno w odniesieniu do ksiąg Pisma Świętego, 
jak i innych tekstów religijnych. Wspomnianą interpretację Ewan
gelii według św. Marka Michałowska przedstawiała w kilkunastu 
polskich kościołach przez kilka najbliższych lat. Tadeusz Kudliński, 
po wysłuchaniu interpretacji w krakowskim kościele Bożego M i
łosierdzia (20 XI 1980 r.), pisał o szczególnej przydatności stylu 
aktorskiego Michałowskiej w interpretowaniu tekstów religijnych. 
Zwrócił również uwagę na znaczenie miejsca i czasu prezentacji

6 M . Kotlarczyk, K. Woj'tyła, O Teatrze Rapsodycznym.. 60-leciepowstania Teatru 
Rapsodycznego... , s. 6.
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Ewangelii: ״występ Michałowskiej odbywa się w kościele bezpo
średnio po Mszy św., a więc w miejscu i atmosferze narzucającej zu
pełnie inne zachowanie niż świecka scena czy estrada”7. Dwukrotnie 
w dwóch różnych kościołach byłem uczestnikiem tego swoistego 
misterium słowa, związanego z interpretacją Ewangelii według św. 
Marka. I miałem wówczas przekonanie, że oto najpełniej ucieleśnia 
się marzenie Kotlarczyka o aktorze -  ,misjonarzu słowa”, o teatrze״ 
w którym nie ma podziału pomiędzy oddziaływaniem estetycznym 
a misyjnym. Historyk teatru z braku narzędzi interpretacyjnych 
z trudem opisuje współczesne formy teatru religijnego, szczegól
nie przedstawienia oparte na księgach biblijnych. Ażeby jednak nie 
pozostawić tego ważnego etapu w twórczości Michałowskiej bez 
świadectwa, przytoczę obszerne fragmenty relacji Tadeusza Sobo
lewskiego, który w trakcie realizacji filmu Krzysztofa Zanussiego 
-  Z  dalekiego kraju znalazł się przypadkowo na występie M icha
łowskiej w jednym z krakowskich kościołów. Artystka po Mszy św. 
interpretowała wspomnianą już Ewangelię.

[Po kończących liturgię śpiewach] występuje z tłumu Danuta M icha
łowska. Ciemna, nieco semicka; w czarnej sukni i wysokich butach. M a 
zarzucony na ramiona szal w srebrne hieroglify i grecki krzyż na piersi. 
Przyklęka, jako wierna, i staje za pulpitem, jako aktorka. Zaczyna mówić. 
Pierwsze zdanie Ewangelii Marka brzmi jak okrzyk, uciszający słuchaczy: 

-  Początek Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym! 
Michałowska skanduje te słowa, unosząc ręce, jakby dla skupienia 

uwagi tłumu, któremu będzie opowiadać tak rewelacyjną nowinę. [... ] 
Lecz w jakimś momencie opowiadania wynosi nas, słuchaczy na wyż

szy poziom. Orientujemy się, że nie cuda są tu niezwykłością największą, 
lecz odmiana ludzi za pomocą słowa. W  tym momencie ołtarz utożsamia 
się z teatrem, a teatr upodabnia się do apostolstwa. Retoryka ewangelisty, 
mająca nas przekonać ku prawdzie, okazuje się w recytacji Michałowskiej 
retoryką teatru. [... ]

7 T. Kudliński, Michałowska głosi Ewangelię, ״Tygodnik Powszechny” 1980 nr 49 
(7 XII).
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Michałowska ma rozbiegane spojrzenie, jakby szukające u słuchaczy 
potwierdzenia. Nie gra świadka, który tam był; ani nie wciela się w tego, 
który to spisał; jest tylko tą, co przekazuje dalej, sama nie rozumiejąc. Gra 
wierzącą. Opowiada bezsporne fakty ku zbudowaniu, pouczeniu, prze
strodze, ale przede wszystkim ku zachwytowi i zgrozie8.

Ta relacja Sobolewskiego ukazała się na łamach ״Literatury” 
w listopadzie 1981 roku. Od paru miesięcy Michałowska większość 
swojego czasu poświęcała Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 
im. L. Solskiego: w maju 1981 roku została wybrana w pierw
szych w pełni demokratycznych wyborach na stanowisko rekto
ra krakowskiej uczelni. Listopad i grudzień 1981 roku obfitował 
w ważne wydarzenia. 1 listopada Michałowska uczestniczyła w ob
chodach czterdziestolecia powstania Teatru Rapsodycznego, m.in. 
w koncercie w Teatrze Kameralnym. Przez kilka miesięcy z gro
nem przyjaciół z teatru Kotlarczyka przygotowywała uroczystości, 
w których po raz pierwszy -  w wolnej Polsce -  można było oddać 
hołd Mieczysławowi Kotlarczykowi i artystom teatru, dwukrotnie 
zamykanego przez władze PRL-u. W  listopadzie tegoż roku M i
chałowska wzięła udział w otwarciu Domu Polskiego w Rzymie, na 
Via Cassia. Uczestniczyła w wielkim artystycznym koncercie dla 
trzech tysięcy widzów -  uczestników zjazdu Polonii z całego świata 
(fundatorów Domu), który odbył się w Sali Kongresowej Hotelu 
Ergife (4 XI). Najważniejszym jednak przeżyciem w tej podróży 
był specjalny występ dla Jana Pawła II, w trakcie którego interpre
towała fragmenty Króla-Ducha Słowackiego (te same, które razem 
z Wojtyłą wykonywali w pamiętnej okupacyjnej premierze) i Pieśń 
od ziemi naszej Norwida (7 XI).

Pełna wrażeń i dalszych planów powróciła do Polski. Dzieliła się 
nimi w rozmowach prywatnych 11-12 grudnia 1981 roku w prze
rwach Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie. 13 grudnia został

8 T. Sobolewski, Słudzy słowa. Rozmowa z Danutą Michałowską, ״Literatura” 
1981 nr 47 (19 XI).
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ogłoszony stan wojenny. Wracała do Krakowa z grupą krakowskich 
uczestników kongresu, przerażona nie tylko napływającymi wiado
mościami o internowaniu wielu przywódców ״Solidarności” i de
legatów na wspomniany kongres, ale i sytuacją swoich studentów 
z krakowskiej PWST, którzy w ramach ogólnokrajowych strajków 
również prowadzili akcję protestacyjną. Była wszak wówczas rekto
rem tej teatralnej uczelni. Do spraw związanych z działalnością pe
dagogiczną Michałowskiej powrócę jeszcze w dalszej części książki.

W  stanie wojennym, szerzej -  w latach osiemdziesiątych, prze
strzenie kościelne i zakonne stały się jedynym miejscem, w którym 
mogło artystycznie wybrzmieć wolne słowo. Michałowska -  zarów
no jako aktorka swego Teatru Godziny Słowa, jak i artystka, reży
serka spektakli, wieczorów poetyckich -  będzie jedną z najbardziej 
aktywnych uczestniczek ״teatru religijnego”. W  przypadku tej A r
tystki wybór przestrzeni sakralnej jako miejsca prezentacji kolej
nych przedsięwzięć artystycznych nie był czymś nowym. Od paru 
lat systematycznie występowała w kościołach, kaplicach czy innych 
pomieszczeniach przynależących do kościołów i klasztorów9, np. 
w Krakowie w marcu i kwietniu 1981 roku w każdy wtorek o godz. 
19.15 zapraszała na Godzinę Słowa do kościoła św. Tomasza przy 
ul. Szpitalnej. Miała wówczas w repertuarze pięć spektakli: Ewan
gelia według św. Marka w przekładzie Czesława Miłosza; Listy Jana 
i Pawła Apostołów; Medytacje nad poezją Andrzeja Jawienia; Moja 
wierna mowo — wieczór poezji Czesława Miłosza i Opowieść na dobrą 
noc według tekstów literatury hinduskiej.

W  programach do tych występów pojawiały się informacje 
o dwóch nowych przygotowywanych przez Michałowską spekta

9 Spośród wcześniejszych występów warto przypomnieć koncert słowno-mu
zyczny zorganizowany w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w  Gdyni w  ra
mach uroczystości związanych z 10. rocznicą tragedii grudnia 1970 roku. M ichałow
ska wystąpiła w  gronie najwybitniejszych polskich aktorów (m.in. M aja Komorowska, 
Halina Mikołajska, Izabela Olszewska, Halina W iniarska, Daniel Olbrychski, Jerzy 
Radziwiłowicz, Jerzy Stuhr, Zbigniew Zapasiewicz).
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klach: Szkic do portretu Edyty Stein i wspomniany już wcześniej pro
jekt: Święta. Monodram według pism św. Teresy z Avila, do którego 
realizacji doszło wreszcie we wrześniu 1982 roku. Bezpośrednią in
spiracją była 400. rocznica śmierci Teresy i pielgrzymka Jana Pawła 
II do Hiszpanii, m.in. do miejsc związanych z osobą Świętej. Pre
miera Świętej odbyła się w kościele Sióstr Duchaczek w Krakowie 
(ul. Szpitalna). Następnie grała ten spektakl w piwnicy pod kościo
łem św. Norberta przy ul. Wiślnej. Nowe przedsięwzięcie artystycz
ne, zrealizowane w okresie stanu wojennego, było aktem odwagi 
ze strony Michałowskiej -  rektora PWST, państwowej uczelni. 
Po bliżej nieznanych okolicznościach odmowy dalszej prezentacji 
w Piwnicy św. Norberta przeniosła się ze swoim teatrem do Krypty 
Kościoła oo. Pijarów. Ale to miejsce nie przyniosło jej szczęścia. We 
wspomnieniach przyznaje, ״...zawiodła publiczność, grałam przy 
kilkunastu osobach na dużej widowni”10. W  tym nowym miejscu 
z małym zainteresowaniem publiczności -  jak na dotychczasowe 
doświadczenia Michałowskiej -  zostały przyjęte nie tylko spektakle 
Świętej, ale i Gloria in excelsis (1987 r.), spektakl oparty na objawie
niach Anny Katarzyny Emmerich, stygmatyczki z początku XIX 
wieku, a także Nawracajcie się wg Apokalipsy św. Jana — przekład 
Czesława Miłosza (1988 r.). Poza Krakowem Michałowska nadal 
miała swą publiczność, która z entuzjazmem przyjmowała każdy 
kolejny jej występ. W  swoim rodzinnym mieście była -  dla nie
których krytyków i widzów -  bardziej już legendą niż czynnym 
uczestnikiem życia teatralnego.

Niezapomnianym przeżyciem były występy dla środowisk polo
nijnych w Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii (1 X -5 XII 1986 r.) 
z programem Opowieść o Karolu Wojtyle, w którym Michałowska 
wraz z Markiem Skwarnickim przybliżali tamtejszej publiczności 
osobę Papieża, przybywającego do Australii z pielgrzymką. ״Była 
to -  wyznaje we wspomnieniach -  najdłuższa i najniezwyklejsza

10 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 255.
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podróż mego życia”, podczas której w dwudziestu pięciu ośrodkach 
polonijnych w swej opowieści o Wojtyle -  Janie Pawle II interpre
towała m.in. poezję Mickiewicza, Słowackiego, Norwida.

W  kolejnych latach Michałowska -  oprócz występów z dotych
czasowymi premierami Teatru Godziny Słowa, a także licznych 
prezentacji w filharmoniach i na wieczorach poezji, oraz w pro
gramach realizowanych w ramach kolejnych edycji Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, pracowała nad nowymi premierami. 15 wrześ
nia 1988 roku w kaplicy MB Bolesnej przy kościele św. Mikołaja 
(ul. Kopernika) w Krakowie dała premierę Jak powstało REQU IEM  
Anny Achmatowej. Trzy lata później w Sali Senatorskiej na Wawelu, 
z okazji trzydziestolecia swego Teatru Jednego Aktora przedstawiła 
Raj utracony Johna Miltona (w przekładzie Macieja Słomczyńskie
go, premiera 2 X 1991 r.).

Przyznana Artystce w roku 1992, w pierwszej edycji nowego 
wyróżnienia, Nagroda Wojewody Krakowskiego (Tadeusza Pieka
rza) była dowodem uznania za dotychczasowe ״wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury i sztuki”. Michałowska dziękując za to wyróż
nienie otrzymane w ״wolnej Polsce”, wyraźnie zaznaczyła, że swej 
aktorskiej działalności jeszcze nie zamknęła i w najbliższym czasie 
przejdzie do nowego etapu w swym Teatrze Godziny Słowa.

Wielkim sukcesem okazał się jej kolejny spektakl, oparty na 
w pełni autorskim tekście Ja, bez imienia. Droga Michałowskiej do 
własnej literackiej twórczości była dość długa. Co prawda każdy 
z napisanych przez nią scenariuszy spektakli Teatru Jednego Akto
ra był autorskim projektem, opartym jednak na konkretnym dzie
le literackim. Zdaniem Michałowskiej, przełomowym momentem 
w myśleniu o tekstach-scenariuszach teatralnych był lipiec 1994 
roku i zaprezentowany w Domu Kultury w Lipnicy Murowanej 
monodram O matce i synu opowieść. Michałowska została zapro
szona do Lipnicy w ramach uroczystych obchodów osiemsetlecia 
powstania parafii, z której historią związane są losy trojga świętych
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i błogosławionych: Szymona z Lipnicy, Marii Teresy Ledóchow- 
skiej i Urszuli Ledóchowskiej. Monodram O matce i synu opowieść 
powstał w Roku Maryjnym 1987, na podstawie cyklu wierszy Ewy 
Szelburg-Zarembiny (pod tym właśnie tytułem) i Widzenia M i
ckiewicza (spisanego w noc przed dniem Wszystkich Świętych 
w roku 1848). W  roku 1994 Michałowska, powracając do wspo
mnianego spektaklu, uzupełniła scenariusz o własny, niewielki 
utwór -  Pierwsze i drugie ,,tak”, wstawiony pomiędzy Mickiewi
czowski tekst Widzenia i wiersze Szelburg-Zarembiny.

Dotyczył Zwiastowania i zgody Maryi -  zgody, która rozpoczęła nowy 
rozdział w dziele zbawienia ludzkości. Jej ״niech mi się stanie” poprzedzi
ło równie ważne ״tak” w Getsemani: ״Nie moja, ale twoja niech się sta
nie wola”. Ten mały utwór napisałam, aby związać [...] w logiczną całość 
dzieje M atki i Syna. To mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu: własnym 
tekstem uzupełniłam pewien wyraźnie odczuwalny brak w scenariuszu 
[...]. Przeżywałam ״radość tworzenia”, uczucie dla mnie nienowe, ale spo
tęgowane przez fakt, że przemawiałam po raz pierwszy słowami własne
go tekstu11.

Prapremiera Ja, bez imienia odbyła się 13 listopada 1994 roku 
w Watykanie -  w prywatnych apartamentach Jana Pawła II, dla kil
kunastu osób z najbliższego otoczenia Papieża, w rocznicę urodzin 
św. Augustyna. Polska premiera nastąpiła w Krakowie, w Piwni
cy przy ul. Kanoniczej 1, wówczas scenie Teatru Ludowego (3 XII 
1994 r.)12. Tekst tego monodramu w 1996 roku wydała ״W ięź”, 
z rysunkami Stanisława Rodzińskiego13. Spektakl Ja, bez imienia 
Michałowska pokazywała również w Londynie i Wiedniu. Recen
zent londyńskiego ״Dziennika Polskiego” po obejrzeniu monodra
mu pisał:

11 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 304-305.
12 Zob. m.in. M . Skwarnicki, Piękno teatru Michałowskiej, ״Tygodnik Powszech

ny” 1995 nr 15; M . Szelest, Bezimienna z ״ Wyznań” św. Augustyna, ״Echo Krakowa” 
1994, 8 XII.

13 D. Michałowska,Ja, bez imienia, Wyd. Biblioteka ״W ięzi”, Warszawa 1986.
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... [Michałowska] jako bezimienna stworzyła niezwykłą kreację aktorską. 
W  swojej grze łączy dawne, tradycyjne elementy szkoły aktorskiej -  nie
naganna dykcja, świetna emisja głosu -  z nowoczesnymi. Nie nadużywa 
siły głosu. Jest oszczędna i stonowana, przez co dramat bezimiennej na
biera takiej siły wyrazu, że chwilami nawet cisza zdaje się obezwładniać14.

U źródeł monodramu Ja, bez imienia są Wyznania św. Augusty
na, konkretnie parę zdań o kobiecie, z którą przez kilkanaście lat był 
związany św. Augustyn w czasach swej młodości, zanim przeszedł 
na katolicyzm. Pisze św. Augustyn:

Kobietę, z którą dotychczas żyłem oderwano od mego boku, gdyż była 
przeszkodą na drodze do małżeństwa. Ponieważ moje serce mocno do 
niej przywarło, teraz wyszarpnięto w nim ranę, która broczyła krwią ob
fitą [...] Niecierpliwiło mnie dwuletnie oczekiwanie na narzeczoną. [...] 
Postarałem się więc o inną kobietę i żyłem z nią bez małżeństwa. Ozna
czało to, że choroba mej duszy jeszcze się wzmoże [...], rana, jaką spowo
dowało oderwanie ode mnie mojej poprzedniej towarzyszki, wcale się nie 
goiła [...], ból jakby stępiał, cierpiałem tym rozpaczliwiej15.

Na Wyznania, w nowym przekładzie Zygmunta Kubiaka, zwró
cił Michałowskiej uwagę ksiądz Józef Tischner.

Wiedziałam, że to tekst wspaniały, ale nie dla kobiety. I nagle przypo
mniałam sobie sprawę tej bezimiennej dziewczyny, którą tak bezwzględ
nie odrzucił Augustyn [...]. W iele cudownych wprost przygód przyda
rzyło mi się w czasie pisania, a największą z nich było chyba znalezienie 
imienia tej kobiety, którego wielki filozof (i święty!) nie wymienia ani 
razu. Ten fakt oburzał mnie, odczuwałam go jako osobistą zniewagę16.

14 M . G etman, Bezimienne kobiety, ״Dziennik Polski i Dziennik żołnierza” 1996 
nr 260, (30 X).

15 Zob. program teatralny Ja, bez imienia.
16 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 305. Michałowska imię Elis- 

sa zaczerpnęła z Eneidy Wergiliusza, dzieła, którym zafascynowany był Augustyn. 
W  jednym z fragmentów tego poematu Eneasz zwraca się do swej kochanki słowami: 
W״ spomnienie o tobie, Elisso, zawsze zachowam najczulsze...”.
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Utwór Michałowskiej to monolog 76-letniej bezimiennej ko
biety -  matki Adeodata (syna św. Augustyna), wypowiadany w cza
sie oblężenia Hippony przez Wandalów (431 r.). Z  dzisiejszej per
spektywy mogę z przekonaniem stwierdzić, że Ja, bez imienia to 
najbardziej fascynujący od strony literackiej utwór Michałowskiej. 
M a rację Anna Karoń-Ostrowska, pisząc:

...literacki debiut Danuty Michałowskiej jest debiutem bardzo dojrzałym 
pisarsko. Zachwyca umiejętność budowania fabuły, zmysł dramaturgicz
ny, postaci bohaterów prowadzone są delikatną, choć bardzo wyrazistą li
nią, odsłaniają bogactwo duchowe. Zadziwia znawstwo i dbałość o szcze
gół epoki, nie można nie usłyszeć piękna i malowniczości poetyckiego 
języka monodramu Danuty Michałowskiej17.

Parokrotnie czytałem Ja, bez imienia i za każdym razem byłem 
pod wrażeniem tego tekstu, w niezwykle subtelny sposób dotyka
jącego bardzo złożonych relacji międzyludzkich, mających wymiar 
nie tylko moralny, etyczny, ale i filozoficzny. Michałowska -  znako
mita interpretatorka postaci kobiecych (Tatiana, Zosia, Telimena, 
Muza) -  stworzyła swoją pierwszą, w pełni własną wizję kobiety, 
której biografia pełna jest dramatycznych zdarzeń, dla której po
święcenie, ofiara jest tragiczną koniecznością, nie w pełni zrozu
miałą. Monodram o bezimiennej otwiera tryptyk teatralny M icha
łowskiej, którego kolejnymi częściami będą Gołębica w rozpadlinach 
skalnych i N N  po raz 483-ci.

Przeglądając dokumentację z tego okresu działalności scenicz
nej Michałowskiej, trudno nie zauważyć, że licznym występom Ar
tystki w różnych częściach Polski, przede wszystkim w kościołach, 
klasztorach, bardzo rzadko w ״świeckich przestrzeniach”, towarzy
szy prawie całkowity brak zainteresowania ze strony recenzentów 
teatralnych. Nawet z premier, na które przychodziło wiele znaczą
cych postaci ze środowiska artystycznego, kościelnego, przeważnie 
nie ma prasowych relacji. Michałowska zapewne nie przypuszczała,

17 A. Karoń-Ostrowska, Bezimienna i św. Augustyn, ״W ięź” 1995 nr 4, s. 182.
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że wkraczając z Teatru Jednego Aktora w Teatr Godziny Słowa (te
atr traktowany przez nią jako artystyczna, ambitna forma współ
czesnego teatru religijnego), skieruje swą działalność na margines 
publicznego życia teatralnego.

Zanim dojdzie do premiery drugiej części wspomnianego tryp
tyku, Michałowska wraz z dwójką przyjaciół z Teatru Rapsodycz
nego -  Haliną Królikiewicz-Kwiatkowską i Tadeuszem Malakiem 
pracują nad spektaklem-wieczorem artystycznym Skąd wyrosło to 
imię, przygotowanym z okazji pięćdziesięciolecia kapłaństwa Karola 
Wojtyły -  Jana Pawła II. W  tym opracowanym przez Michałowską 
(scenariuszowo i reżysersko) programie oprawę muzyczną przygo
tował Jacek Ostaszewski -  syn Krystyny i Tadeusza Ostaszewskich, 
uczestników okupacyjnych spektakli zespołu Kotlarczyka. W spo
mniany spektakl swą premierę miał w Londynie (4 XI 1996 r.) 
w Sali POSK-u (Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego).

Prapremiera Gołębicy w rozpadlinach skalnych odbyła się w roku 
1998 w Krakowie. 7 lutego 1999 roku spektakl został przedstawio
ny w Watykanie w salonie Pałacu Apostolskiego. Była to specjalna 
prezentacja dla Jana Pawła II i zaproszonych przez Papieża gości. 
Michałowska wystąpiła razem ze Stefanem Błaszczyńskim (auto
rem muzyki do nowego spektaklu), który ״akompaniował” Artystce, 
grając na flecie.

Bez żadnych zasług i ponad miarę przyrodzonych uzdolnień obdarował 
mnie Pan. Jednak w oczach ludzi poniżył mnie i wywyższył zarazem. 
[...] żadne z moich ludzkich pragnień nie miało się spełnić i nie było
by o czym snuć tej opowieści, gdyby dotyczyć miała mojego tylko, pod 
żadnym względem niespełnionego życia. Ale że związane było ono z naj
wspanialszymi królewskimi mężami owych czasów, przeto ja -  Abiszag, 
urodzona w krainie Szunem [...], zamierzyłam spisać moje dzieje18.

18 Apokryf Gołębica w  rozpadlinach skalnych, opartych na księgach Starego Testa
mentu, napisała D anuta Michałowska, przełożyła na włoski M arta Burghardt, frag
menty Psalmów i Pieśni nad Pieśniami w  przekładzie Czesława Miłosza, Kraków 
2008, s. 47.
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Tak rozpoczyna się opowieść Michałowskiej o Szunamitce Abi- 
szag, oparta na księgach Starego Testamentu (Księga Rodzaju; Dru
ga Księga Samuela; Pierwsza Księga Królów; Pierwsza Księga Kro
nik oraz Księga Psalmów i Pieśń nad Pieśniami). W  przypadku tych 
dwóch ostatnich tekstów Artystka wykorzystała przekład Czesła
wa Miłosza. Swój najnowszy monodram zaliczyła Michałowska do 
apokryfów, tekstów mających swe źródło w faktach zaczerpniętych 
z Pisma Świętego Starego Testamentu, a ״rozwiniętych przez wysnute 
z wyobraźni uzupełnienia fabularne”. Aktorka -  od wielu lat zafa
scynowana lekturą ״świętych ksiąg”, historią Kościoła -  tym razem 
przeżyła literacko-teatralną przygodę z Szunamitką Abiszag, o któ
rej znalazła kilka wzmianek w Pierwszej Księdze Królów (rozdz. 1, 
1-4; 15 oraz rozdz. 2, 17-25).

We Wprowadzeniu do książkowego wydania Gołębicy w rozpad
linach skalnych Autorka pisze:

Jej młodość i piękność, jej fizyczna bliskość z największym z królów 
Izraela, a zarazem poetą i harfiarzem, któremu przypisuje się autorstwo 
znacznej części Psalmów -  Dawidem, jej niewątpliwa obecność na dworze 
następcy Dawida -  Salomona, jej udaremnione przez tegoż króla mał
żeństwo ze starszym bratem Salomona, synem Dawida -  Adonijją, [...] 
-  to elementy, które dały impuls zadumie nad losem Abiszag Szunamitki. 
Pytanie, co mogło się z nią stać po śmierci Dawida, którego ogrzewała 
własnym, pięknym, młodziutkim ciałem w łożu, nie tracąc -  jak zaświad
cza Biblia -  dziewictwa (król je j nie poznał), domagało się odpowiedzi: 
prawdopodobnej i nie sprzecznej z prawem obyczajowym tamtych bar
dzo dawnych czasów -  sprzed blisko trzech tysięcy lat19.

Ta kolejna opowieść o kobiecie pozostającej w cieniu wielkich 
wydarzeń, historycznych postaci, kobiecie pięknej, oddanej i wier
nej, była dla Michałowskiej powrotem do tekstu, który ją fascynuje

19 Ibidem, s. 33.Warto w  tym miej'scu zaznaczyć, że tytuł -  Gołębica w  rozpadli
nach skalnych został zaczerpnięty z drugiego rozdziału Pieśni nad Pieśniami (w. 14), 
w״  formie j'ęzykowej', j'aką jej nadał w  wieku XVI Jakub Wujek, a po nim powtórzył 
Czesław M iłosz”(Ibidem , s. 39).
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przez całe życie -  Pieś'ni nad Pieśniami. To arcydzieło liryki religijnej 
i miłosnej jest dla krakowskiej Artystki nie tylko dziełem mistycz
nym, pełnym symboliki mesjańskiej, ale i utworem ״nasyconym 
wielowarstwową prawdą psychologiczną”, prowadzącym do roz
ważań na temat kondycji ludzkiej, relacji międzyludzkich, analogii 
pomiędzy związkiem miłosnym mężczyzny i kobiety a związkiem 
człowieka z Bogiem. Michałowska przy różnych okazjach powtarza 
słowa, które wypowiedział Rabbi Akiba (żyjący na przełomie I i II 
wieku n.e.): ״Świat cały niewart jest dnia, w którym Pieśń nadPieś- 
niami dana została Izraelowi. Wszystkie Pisma są święte, ale Pieśń 
nad Pieśńiami jest święta ze świętych”20.

To wielokrotna lektura tego dzieła, połączona z odkryciem we 
wspomnianej Pierwszej Księdze Królów fragmentów o Abiszag zro
dziła pomysł, na którym oparta została dramaturgia nowego mono
dramu: Abiszag ogrzewająca własnym ciałem łoże Dawida to Sula- 
mitka -  Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami. Wplecione w autorski 
tekst Michałowskiej cytaty i parafrazy Pieśni nad Pieśniami ukazują

...wewnętrzny proces wzrostu, rozwoju i dojrzewania tej pierwotnej 
i ostatecznej zarazem potęgi, jaką jest miłość: prowadząca od służebnej, 
pokornej caritas, poprzez gwałtowną namiętność, wyzwalającą twórczy 
akt artystyczny, przez jakże często nieuniknione w ludzkim wymiarze, 
dramatyczne rozmijanie się napięć uczuciowych między kochankami; aby 
-  poznając zdradę, zazdrość i rozpacz osamotnienia -  dojść do zbawczych 
prób odnalezienia własnej drogi w mistycznej kontemplacji prawdziwego 
i oczekiwanego Oblubieńca21.

Kiedy po raz pierwszy czytałem maszynopis Gołębicy w rozpad
linach skalnych, jeszcze przed prapremierową prezentacją w Rzy
mie, odniosłem wrażenie, że ten pomysł teatralnego wskrzesze
nia pamięci o ״najpiękniejszej córce Izraela”, może dla niejednego 
czytelnika czy widza wręcz obrazoburczy, jest kolejnym dowodem

20 Ibidem, s. 35.
21 Ibidem, s. 37.
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niesłychanej intuicji literacko-teatralnej Michałowskiej w lekturze 
arcydzieł, w tym wypadku ksiąg Pisma Świętego. U źródeł tych przez 
całe lata ponawianych lektur tkwi nie tylko zachwyt nad pięknem 
obrazowania poetyckiego, ale i próba zrozumienia, rozszyfrowania 
biografii, losów postaci zaledwie wspomnianych, zarysowanych, 
często bezimiennych, które wpisały się historię, w tym wypad
ku w zdarzenia utrwalone w księgach Starego Testamentu. Trudno 
odpowiedzieć na pytanie o rzeczywiste źródła literacko-teatralnej 
twórczości Michałowskiej. Czy rolę decydującą odgrywa tu wraż
liwość czytelnika pragnącego dookreślić miejsca niedopowiedziane 
w dziele literackim, czy predyspozycje aktora, który myśląc o postaci, 
którą ma scenicznie ucieleśnić (szczególnie wówczas, kiedy jego rola 
ma tylko drobny fragment tekstu), musi sobie zbudować całościową 
jej biografię. Michałowska -  nie mając predyspozycji do aktorstwa 
dramatycznego w myśleniu o postaciach, których losy ma w swym 
teatrze opowiedzieć, jest -  takie przynajmniej odnoszę wrażenie -  
pod wpływem lekcji, jakiej udzielił jej w czasach okupacji Juliusz 
Osterwa w pracach nad scenami z Balladyny Słowackiego22.

N N  czyli Tatiana po raz 483-ci, kolejny spektakl Michałowskiej 
(10 IV 2003 r.), to swoisty powrót po 55 latach do postaci Tatia
ny z niezapomnianej premiery Eugeniusza Oniegina, która przy
niosła Artystce prawdziwe uznanie krytyki i początek legendy M i
chałowskiej -  gwiazdy Teatru Rapsodycznego. (Tytuł nawiązuje do 
wcześniejszych realizacji, według obliczeń Aktorki zagrała Tatianę 
482 razy). Ów powrót odbył się na Scenie Klasycznej PW ST przy 
ul. Warszawskiej 5, czyli w tym samym miejscu, w którym nastą
piła premiera słynnego spektaklu Kotlarczyka. Ale tym razem tekst 
Puszkina, a dokładnie mówiąc -  postać Puszkinowskiej Tatiany stała 
się literacko-teatralnym pretekstem do snucia niezwykle frapującej 
opowieści o postaci, która według opinii historyków literatury była

22 Zob. D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 130-131.
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pierwowzorem Tatiany. Chodzi mianowicie o młodzieńczą, wielką 
miłość Puszkina do panny Marii Rajewskiej, córki generała -  uczest
nika wojen napoleońskich, wydanej za mąż za towarzysza broni 
Rajewskiego, również generała -  księcia Sergiusza Wołkońskiego. 
Wkrótce po ślubie mąż Marii jako uczestnik powstania dekabrystów 
został aresztowany i skazany na katorgę oraz dożywotnie zesłanie 
na Syberię. 21-letnia księżna Maria Wołkońska -  wbrew rodzinie -  
udała się za mężem na Syberię. Michałowską -  odtwórczynię Pusz
kinowskiej Tatiany -  zafascynowały kolejne wydarzenia z biografii 
Marii, opisane w Pamiętniku, wydanym na początku XX wieku, hi
storia pełna dramatyzmu, ale i burząca legendę wiernej żony generała 
Wołkońskiego, kobiety gotowej wszystko poświęcić w imię miłości 
do męża. Michałowską od momentu opublikowania nowego pol
skiego wydania Pamiętnika (1974 r.), zawierającego w przedmowie 
nowe szczegóły z pobytu Wołkońskich na Sybirze, wręcz prześlado
wała myśl o konieczności powrotu do tematu Tatiany.

Pielęgnowany przez wiele lat w moim sercu i w wyobraźni świat bohater
ki Puszkinowskiego arcydzieła -  Tatiany -  którą od dawna już przywy
kłam utożsamiać z M arią -  żoną skazanego generała -  zawalił się, mało: 
rozpadł się. Długo -  przez blisko 30 lat -  dręczyła mnie myśl o scenicznej 
realizacji -  prawdziwej opowieści już nie o Tatianie, ale o M arii W ołkoń- 
skiej; stary dylemat: czy burzyć legendę?23.

Przekonanie o niezwykłej dramatyczności nowej biografii Tatia
ny -  Marii Wołkońskiej, która w czasie pobytu na Syberii przeżywa 
wielką miłość do Aleksandra Poggio, syna włoskiego arystokraty, 
również za udział w powstaniu dekabrystów skazanego na kator
gę, zwycięży i zachęci Artystkę do kontynuacji teatralnej przygody 
z Tatianą. W  scenicznej opowieści N N  czyli Tatiana po raz 483- 
ci Michałowska wykorzystała następujące teksty: Pamiętnik Marii 
Wołkońskiej, Istorija Żizni Marii Nikołajewny Wołkonskoj w opraco

23 D. Michałowska, N N  czyli Tatiana po raz 483-ci, Kraków 2003 [wyd. własne 
Aktorki, przygotowane w 5 egzemplarzach], s. 6-7.
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waniu Olgi Popowej oraz dzieła Aleksandra Puszkina (Eugeniusz 
Oniegin; Połtawa; Pismo na Sybir).

Oglądałem N N  trzykrotnie i muszę powiedzieć, że za każdym 
razem byłem zauroczony nie tylko -  jak zwykle u Michałowskiej
-  precyzją aktorskiego wykonania, lecz także maestrią konstrukcji 
opowieści. To ona w dużym stopniu decydowała o sukcesie arty
stycznym spektaklu, bo w dziedzinie środków aktorskiego, arty
stycznego wyrazu Michałowska nie zaskakiwała publiczności no
wymi rozwiązaniami. Gdyby tym przedstawieniom towarzyszyły 
recenzje, to zapewne krytycy musieliby powtarzać sądy o walorach 
sztuki interpretacji słowa, ubóstwie pozasłownych środków wyrazu, 
które pojawiały się przy prawie każdej premierze Teatru Jednego 
Aktora. Jeden z krytyków obecny na premierze N N  czyli Tatiana po 
raz 483-ci, zapytany przeze mnie o wrażenia, odparł bez wahania
-  perfekcyjne warsztatowo, ale taki teatr mnie nie interesuje. Kiedy 
zagadnąłem o ocenę tekstu, również bez chwili namysłu odpowie
dział: to nazbyt literackie i dalekie od problemów, które mogą in
teresować współczesnego widza. Przytaczam te opinie, sygnalizują 
one bowiem fakt, że na mapie życia teatralnego ״scenka” M icha
łowskiej była w opinii recenzentów samotną wysepką. Krakowskiej 
Artystce z trudem przychodziło godzić się na tę obojętność krytyki 
teatralnej. Mimo gwałtownych przeobrażeń, jakim podlegał teatr 
współczesny, świadoma faktu, że ma swoją publiczność, konse
kwentnie jednak realizowała wizję swego Teatru Godziny Słowa.

Powrócę jeszcze do samego tekstu N N  czyli Tatiana po raz 483- 
ci. Ze zróżnicowanej materii tekstów Artystka wydobyła w sposób 
perfekcyjny całą dramaturgię historii Wołkońskiej, kobiety, która 
dopiero na łożu śmierci w liście do dzieci (Michał i Nelly) ujawnia 
tajemnicę swego życia -  wielką miłość do Aleksandra Poggio, któ
rej owocem były wspomniane dzieci. Tę opowieść zamyka Epilog, 
zawierający nie tylko informacje o śmierci Marii Wołkońskiej, ale 
i zaskakujący akapit, będący zwieńczeniem nowej opowieści o Ta
tianie -  Marii Wołkońskiej:
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Sergiusz Wołkoński przeżył o dwa lata żonę; zmarł w czasie poby
tu u córki Nelly w Woronkach i tam został pochowany. Obok kaplicy 
wzniesionej nad mogiłami obojga małżonków w 8 lat później spoczął 
Aleksander Poggio; takie było jego ostatnie życzenie24.

Mimo iż na początku XXI wieku Michałowska coraz rzadziej 
pojawiała się na scenie, to jednak nadal czynnie starała się uczest
niczyć w życiu teatralnym, zarówno jako aktorka, jak i pedagog. 
Do roku 2002 w krakowskiej PW ST uczyła interpretacji wiersza, 
recenzowała przewody doktorskie, habilitacyjne i postępowania 
o tytuł profesora w sztukach teatralnych. W  roku 2003 debiutowała 
jako poetka pięknie opracowanym od strony edytorskiej przez po
znańskie wydawnictwo Prospekt tomikiem wierszy pt. Nocą i przed  
świtem. To rodzaj bardzo osobistego poetyckiego pamiętnika z lat 
osiemdziesiątych XX wieku, w którym notuje ״środkami właści
wymi poezji -  z użyciem skrótów i metafor” przeżycia decydujące 
o zasadniczych zmianach w jej życiu25.

Pierwsza dekada nowego wieku to zarazem czas, kiedy Artystka 
otrzymuje znaczące nagrody i wyróżnienia. W  roku 2007 Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje Michałowskiej Z ło
ty Medal Gloria Artis -  Zasłużony Kulturze. 16 kwietnia 2008 roku 
w czasie uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa Artystka otrzymuje 
Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Kra
kowa. Dziękując za wyróżnienie, zapowiada, że nie ״spocznie na 
laurach” i w najbliższym czasie przygotuje przedstawienie o posta
ci szczególnie jej bliskiej -  Świętej Królowej Jadwidze. Przez parę 
miesięcy pracuje nad scenariuszem nowego spektaklu, w którym 
w swej opowieści o Królowej Jadwidze wykorzysta Zawiszę Czar
nego Słowackiego, Ballady wawelskich arkad Karola Wojtyły i frag
menty Homilii kanonizacyjnej wygłoszonej przez Jana Pawła II.

24 Ibidem , s. 74.
25 D. Michałowska, Nocą iprzedświtem. 13 wierszy 1980-1983. Kraków. Warsza

wa. Rzym , Poznań 2003. W stęp Arcybiskupa M etropolity Poznańskiego Stanisława 
Gądeckiego.
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Prapremiera spektaklu pt. Pierwsza godzina wiekom jagiellońskim 
dzwoni odbyła się na zmodernizowanej Scenie Klasycznej PW ST 
im. L. Solskiego przy ul. Warszawskiej 5 (15 X 2009 r.). W  najnow
szym dziele teatralnym towarzyszył Artystce -  Leszek Długosz 
(oprawa muzyczna, śpiew i słowo), jej były uczeń z krakowskiej 
PWST. Tytuł spektaklu jest cytatem z Zawiszy Czarnego, dramatu, 
którego fragmenty wchodziły do scenariusza pierwszego powo
jennego przedstawienia Teatru Rapsodycznego (Grunwald, 22 IV 
1945 r.). Pisała Michałowska w programie do spektaklu:

Cytowany fragment wyrażał dumę i radość ze zwycięstwa nad okupan
tem. Kiedy myślałam o mojej obecnej Jadwidze, słowa te skojarzyły się 
właśnie z nią, to przecież ona stanęła na progu jagiellońskiego państwa 
i powinna wraz z nim wejść do W ieku Złotego. Stąd też pojawiła się na 
horyzoncie Ballada wawelskich arkad -  młodzieńczy poemat Karola W oj
tyły, pisany w jesieni klęski wrześniowej, lecz pełen tego optymizmu, jaki 
w nas wszystkich w tamtym czasie żył i żyć pozwolił.

Spektakl o Świętej Jadwidze jest ostatnią premierą w teatrze 
Michałowskiej. Trzeba jednak podkreślić, że od roku 2003 Artyst
ka w różnych częściach Polski, w kościołach, kaplicach, salach kon
ferencyjnych, na uczelniach, interpretuje Tryptyk rzymski Jana Pa
wła II. Wielokrotnie rozmawiałem z Michałowską na temat poezji 
Wojtyły. W  niezwykle szczery sposób przyznawała, że przez wiele 
lat nie potrafiła odnaleźć klucza interpretacyjnego do tej poezji, 
nawet dokonanie jakiegoś wyboru tekstów z dorobku poetyckiego 
Wojtyły było zadaniem przekraczającym jej możliwości.

Nie umiałam mówić jego wierszy, gubiłam się w trudnych do pojęcia 
metaforach, trudnym spojrzeniu na siebie samego i świat. [...] Stawałam 
dość bezradna wobec tego sposobu wyrażania niewidzialnej rzeczywisto
ści. Chyba nikt wtedy naprawdę nie umiał rozszyfrować jego poezji26.

Sprawność zawodowa tu nie wystarcza, nawet intuicja zawodzi. Poe
zja Karola Wojtyły ma szczególną trasę lotu. Jest intymna, mistyczna,

26 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 339-340.
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filozoficzna i bardzo ״wymyślna”. Roi się od wieloznacznych metafor; 
najprostsze z pozoru obrazy zahaczają o głębię wiedzy, której ״przeciętnie 
wierzący” nie posiada27.

Mimo wielu występów z tekstami poetyckimi Wojtyły, była ciągle 
niezadowolona -  uważała, że nie dorasta do zadania, nie potrafi 
interpretować tych wierszy, ani konstruować wieczorów poetyckich 
złożonych z wierszy i poematów Wojtyły. Podobnie krytycznie 
oceniała występy innych aktorów, którzy jej zdaniem także nie ro
zumieli tych tekstów28. Pamiętam rozmowę po premierze progra
mu pt. Medytacje nad poezją Andrzeja Jawienia, skomponowanego 
z interpretacji wierszy Wojtyły i osobistego komentarza Aktorki. 
- Siostrzyczki zakonne, księża, moi wierni widzowie״  mówiła pod 
wrażeniem swego występu -  są zadowoleni, ale ja wiem, że to nie 
jest to, o co chodziłoby autorowi tych tekstów”.

Przełomem w interpretacji twórczości literackiej Wojtyły był 
dopiero Tryptyk rzymski. Byłem świadkiem pierwszych reakcji M i
chałowskiej po lekturze teksu (otrzymała tekst z Watykanu na dwa 
miesiące przed wydaniem książki), a następnie kolejnych etapów 
pracy nad tekstem, stopniowego wgłębiania się w każdy wers, nie

27 D. Michałowska, M ój komentarz do ״Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła I I  [w:] 
Wokół ״Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II, pod red. Ks. Alfreda M . Wierzbickiego, 
Lublin 2003, s. 115.

28 Michałowska bardzo krytycznie oceniała zmagania polskiego teatru z drama
tam i Wojtyły. Z  irytacją przyjęła prapremierę Brata naszego Boga w  reż. Krystyny 
Skuszanki w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego (13 X II 1980 r.). ״Nie rozumia
no, że to nie są realistyczne sceny, tylko rozważania -  medytacje, dyskusje na różne 
tematy. Sztukę Przed sklepem jubilera wystawiono w  Teatrze Kameralnym [Kraków, 
15 X  1988 r., reż. A nna Polony], jakby to była Zapolska, choć w podtytule jest wyraź
na wskazówka: Medytacja o Sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w  dramat. 
Teatr Karola Wojtyły wyprzedzał o jakieś dwadzieścia lat ówczesną rzeczywistość 
teatralną, zakorzenioną w tzw. realizmie. Karol Wojtyła -  poeta i dramaturg -  myślał 
rapsodycznie. Niestety, Teatru Rapsodycznego już nie było, sądzę jednak, że na tej sce
nie znalazłoby się zapewne miejsce dla poezji Papieża, lecz czy znalazłby się klucz do 
tej trudnej w  przekazie materii językowej?”. Zob. D. Michałowska, Pamięć nie zawsze 
święta..., s. 340.
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kiedy słowo poematu i pierwszego wykonania w kościele św. Krzy
ża w Krakowie (9 III 2003 r.). Wreszcie mogła powiedzieć, że po 
blisko dwudziestoletnich zmaganiach ״rozeznała ten rodzaj myśle
nia poetyckiego”. Co najmniej kilkanaście razy słuchałem wykonań 
całości czy wybranych fragmentów Tryptyku rzymskiego i z pełnym 
przekonaniem mogę powiedzieć, że nikt z polskich artystów nie 
potrafi z takim zrozumieniem i precyzją interpretacyjną przekazać 
zawartości myślowej, ideowej tego tekstu Jana Pawła II29. Trudno, 
czytając Tryptyk rzymski, nie zgodzić się z uwagami Michałowskiej:

M iędzy próbą zrozumienia a przybliżonym zrozumieniem i znalezieniem 
środków dla wyrażenia, czy raczej wypowiedzenia w żywym słowie tego, 
co zawiera wielowarstwowy tekst poematu -  wypowiedzenia tak, aby 
słuchacza choć trochę do tych przeżyć i przemyśleń przybliżyć -  droga
daleka30.

Tryptyk rzymski umożliwił Aktorce odnalezienie właściwej dro
gi do wcześniejszej twórczości literackiej Karola Wojtyły. M icha
łowska mówiąca poezję Karola Wojtyły w auli Audytorium M a
ximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Dni Jana Pawła II 
i interpretująca Stanisława w Rzymie (2010 r.) w czasie sesji po

29 Michałowska nagrała wersję telewizyjną Tryptyku rzymskiego. Producen
tem  tego programu było Centrum  Myśli Jana Pawła II (emisja w  T V P Kultura, 
16 X  2008 r.). ״Tłem  dla tekstu Papieża, inspirowanego Sądem Ostatecznym Michała 
Anioła, stał się środek ruchliwego, zatłoczonego miasta; zaś rolę fresków z sykstyń- 
skiej polichromii pełnią migawki z codziennego życia”. Interpretację M ichałow
skiej wzbogaca muzyka Grzegorza Turnaua. Zob. ״Tryptyk rzymski” w  TVP Kultura, 
e-teatr.pl (16 X  2008 r.). W arto tu  również odnotować m.in. występ Michałowskiej 
wraz z Piotrem Adamczykiem w ramach sesji: Jan Paweł II. Bogactwo języka wło
skiego w  M uzeum  Archidiecezjalnym im. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 
(22 X  2010 r.). Michałowska interpretowała Tryptyk w  języku polskim, a Adam 
czyk w  języku włoskim. Oprawę muzyczną tego wieczoru przygotował Adam Pruc- 
nal. W  gronie interpretatorów Tryptyku rzymskiego uznanie Michałowskiej zyskali 
Krzysztof Kolberger i Andrzej Seweryn.

30 D. Michałowska, M ój komentarz do ״Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II..., 
s. 115.
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święconej miejscu teatru w biografii Wojtyły -  Jana Pawła II -  to 
według mnie wydarzenia, których ranga artystyczna porównywalna 
jest z największymi sukcesami Artystki w Teatrze Jednego Aktora.

Zanim przejdę do charakterystyki specyfiki uprawianego przez 
pięćdziesiąt lat teatru jednego aktora, w największym skrócie trze
ba jeszcze przywołać najważniejsze dokonania Michałowskiej jako 
reżysera telewizyjnego i teatralnego oraz pedagoga.



Michałowska: reżyser i pedagog

W  dorobku Michałowskiej znaczącą pozycję stanowią prace reży
serskie: telewizyjne, teatralne, koncertowe. Pozostają one jednak 
w cieniu Michałowskiej -  aktorki. Jakkolwiek w latach sześćdzie
siątych XX wieku właśnie dzięki telewizji Michałowska zyskała 
uznanie i sławę daleko wykraczającą poza grono wielbicieli talentu 
aktorki legendarnego Teatru Rapsodycznego. To uznanie uzyska
ła zarówno jako realizatorka telewizyjnej wersji m.in. Eugeniusza 
Oniegina, Kwiatów polskich, jak i niezwykle popularnego w latach 
sześćdziesiątych cyklu Wiersze, do których wracamy, w ramach które
go recytowała w krakowskim studiu telewizyjnym wybrane utwory 
polskich i europejskich poetów. Leszek Goliński, systematycznie 
recenzujący programy telewizyjne, pisząc dość krytycznie o krakow
skim ośrodku telewizyjnym, z uznaniem przyjmował telewizyjne 
prace Michałowskiej, twierdząc, że bronią one rangi artystycznego 
Krakowa1. Sama Artystka uważała, że w Polsce brak umiejętności 
przekazywania sztuki teatralnej, a szczególnie teatru jednego ak
tora, telewizyjnej publiczności. Zdaniem Michałowskiej, telewizja 
nie sprzyja teatrowi jednego aktora, ponieważ ״w wyższym stop
niu niż teatr wymaga dosłowności, a więc jest pod tym względem 
przeciwieństwem tendencji, z jakich teatr jednego aktora się wywo

1 Zob. m.in. L. Goliński, Rozmyślania p rzy  telewizorze, ״Trybuna Ludu” 1964, 
8 IV. Szczególne uznanie zyskała telewizyjna realizacja Eugeniusza Oniegina pt. Opo
wieść o Tatianie (w adaptacji i j'ednoosobowej' realizacji Michałowskiej'), emitowana 
28 III 1964 r. (reż. T V  Stefana Szlachtycza).
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dzi”. Tym, co przekonało ją do tej formy przekazu artystycznego, 
jest szczególny rodzaj intymnego obcowania widza telewizyjnego 
z aktorem. Charakterystyczne, że Michałowska, której telewizyjne 
spektakle krytycy oceniali równie pozytywnie jak sceniczne prezen
tacje, z niepewnością wypowiadała się o swojej pracy w telewizji: 
- Teatr jednego aktora w telewizji trzeba robić״  innymi środka
mi niż na scenie. Nie bardzo wiemy jakimi? Nad wypracowaniem 
prawdziwego telewizyjnego teatru jednego aktora trzeba się jeszcze 
pomęczyć...”2. Wypowiadała ten sąd po obserwacji nie tylko swo
ich dokonań, lecz także innych aktorów (m.in. Haliny Mikołajskiej 
i Tadeusza Malaka). Na pewno, gdyby w tamtych latach telewizja 
posługiwała się możliwością zapisu, można by z dzisiejszej perspek
tywy bardziej obiektywnie ocenić wartość przygotowanych przez 
Michałowską spektakli poetyckich.

Pisząc o Danucie Michałowskiej jako artystce teatru, nie moż
na zapominać o jej trudnych do opisania i zmierzenia zasługach 
jako pedagoga -  kształtującego warsztat i osobowości artystyczne 
młodych adeptów sztuki scenicznej. Myślę tu także o formowaniu 
następców w teatrze jednego aktora. Ponieważ Michałowska w kra
kowskiej PW ST uczyła przede wszystkim wymowy scenicznej, in
terpretacji wiersza i monologów klasycznych, ten wpływ może jest 
większy niż mogłoby się nam wydawać w oglądzie współczesnego 
życia teatralnego. Okazjonalnie reżyserowała spektakle dyplomowe3.

Pierwszą próbę związania się z krakowską PW ST im. L. Sol
skiego Michałowska podjęła w chwili rozstania się z Teatrem Rap
sodycznym. Sądziła, że jej dotychczasowe doświadczenia z pracy 
w Studiu przy Teatrze Rapsodycznym, praca z młodymi adepta
mi sztuki aktorskiej, którzy po reaktywacji Teatru Rapsodycznego

2 Teatr dla wszystkich. Rozmowa z Danutą Michałowską. Rozmawiał Michał 
Strąk, ״Tygodnik Kulturalny” 1969 nr 24 (15 VI).

3 Np. w 1978 r. przygotowała ze studentami III roku Wydziału Aktorskiego Don 
Juana Byrona. Zob. J. Kydryński, W  kręgu ״Don Juana", ״Dziennik Polski” 1978, 9 XII.
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związali się z zespołem Kotlarczyka, oraz wiedza z zakresu grama
tyki opisowej, szerzej -  polonistyki, wyniesiona z uniwersyteckich 
studiów, mogą być argumentem przemawiającym za zatrudnie
niem jej jako nauczyciela wymowy, albo też interpretacji wiersza 
na Wydziale Aktorskim. Tym bardziej, że po śmierci Władysława 
Woźnika PW ST miała pilną potrzebę zaangażowania nowego pe
dagoga. Ówczesny rektor -  Tadeusz Burnatowicz -  na podsuniętą 
sugestię, ażeby tym pedagogiem była wybitna aktorka Teatru Rap
sodycznego, miał zareagować - - ?Michałowska״   nigdy!”4. Ale parę 
miesięcy później, po ogólnopolskim sukcesie Bram raju, zapropo
nował jednak Aktorce zajęcia z ״wymowy scenicznej”. Jesienią 1961 
roku Michałowska rozpoczęła wieloletnią współpracę z PW ST im. 
L. Solskiego. Jak już wcześniej wspomniałem, w roku 1963 otrzy
mała stanowisko docenta, potem profesora nadzwyczajnego, a od 
czerwca 1980 roku -  profesora zwyczajnego. Trzykrotnie pełniła 
funkcję prorektora Uczelni (1966 -  31 VIII 1969 r.; 1974/1975; 
1978-1981)5, a w roku 1981 została rektorem PW ST (1 IX 1981 
-  31 VIII 1984 r.). Jej praca pedagogiczna od początku spotykała 
się z uznaniem zarówno władz, jak i studentów. Już w roku 1967 
po raz pierwszy otrzymała nagrodę indywidualną I stopnia M ini
stra Kultury i Sztuki za ״szczególne osiągnięcia w dziedzinie pracy 
dydaktyczno-wychowawczej i organizacji procesu dydaktycznego”. 
W  latach następnych obdarowywano ją jeszcze parokrotnie nagro
dami i wyróżnieniami za pracę dydaktyczną, organizacyjną w szkol
nictwie artystycznym, m.in. za udział w pracach Rady Wyższego 
Szkolnictwa Artystycznego. (Michałowska w latach 1985-1991 
była powoływana do Rady -  odpowiednika Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów Naukowych).

4 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta..., s. 224.
5 Zob. m.in. Tu uzdolnienie przede wszystkim. ״Słowo” rozmawia z D. Michałow

ską -  prorektorem P W ST  w  Krakowie. Rozmawiała W anda Zakrzewska, ״Słowo Po
wszechne” 1967 nr 151 (28 VI).
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Szczególnie godna podkreślenia jest tu rola, jaką Michałowska 
odegrała jako rektor i członek różnych ciał kolegialnych w latach 
osiemdziesiątych XX wieku. Okres stanu wojennego i późniejsze lata 
stawiały artystów przed trudnymi wyborami, wymagały szczególnej 
odpowiedzialności oraz rozwagi we wszystkich działaniach i decy
zjach. Michałowska nigdy nie ukrywała, że w dramatycznych mie
siącach stanu wojennego, rozwiązując często skomplikowane sprawy 
studenckie (dotyczące strajków, aresztowań studentów), miała wiel
kie wsparcie ze strony Jerzego Radziwiłowicza, który pełnił wówczas 
w krakowskiej PW ST funkcję prorektora ds. studenckich. Występy 
Michałowskiej -  rektora państwowej uczelni -  w kościołach, a także 
odmowa udziału w zainicjowanej przez Henryka Szletyńskiego ak
cji powołania w roku 1983 zamiast rozwiązanego 1 XII 1982 roku 
Związku Artystów Scen Polskich nowego stowarzyszenia -  z dzi
siejszej perspektywy mogą wydawać się błahymi gestami, ale w tam
tych latach były decyzjami, które w każdej chwili mogły się wią
zać z odwołaniem z zajmowanego stanowiska. Pamiętam dyskusję 
w gronie współpracowników rektor Michałowskiej, w trakcie której 
odradzano jej wysłanie listu odmownego do Szletyńskiego. Aktorka 
-  w poprzednich latach w sposób szczególny doświadczona przez 
administracyjne decyzje władz -  uważała jednak, że jej obowiązkiem 
jest wyrażenie sprzeciwu. Pisała do Henryka Szletyńskiego:

W iadomość o powtórnej likwidacji ZASP-u, i to na wniosek Ministra 
Kultury i Sztuki, przyjęłam jako fakt głęboko dotkliwy (używam tu słowa 
zastępczego, bo cisną się znacznie ostrzejsze). Panu nie muszę przypomi
nać, jak wielkie zasługi dla kultury polskiej miał -  i ma -  nasz b. Zwią
zek. [...] W  ostatnim okresie, bez względu na ocenę niektórych aktualnie 
sprawujących władzę w naszym kraju osób, aktorzy polscy, generalnie 
rzecz biorąc, postawą swoją sprawili, że ranga naszego zawodu i szacunek 
dla świata teatru wzrosły ogromnie w szerokich kręgach społecznych, sty
kam się z tym na każdym kroku. Dlatego nie umiem przejść do porządku 
dziennego nad tym, co z nami zrobiono, i nawet gdybym dysponowała 
siłami i czasem, nie mogłabym włączyć się do pracy organizacyjnej w no
wym stowarzyszeniu artystów teatru, estrady, radia i telewizji [...].
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Nie jestem ״wewnętrzną emigrantką”, pracuję, jak mogę i umiem, 
w kraju i dla kraju, ale po dwóch likwidacjach Teatru Rapsodycznego, 
a także Ośrodka Kultury Mowy [powołanego m.in. z inicjatywy M icha
łowskiej], z którym wiązaliśmy tak wielkie nadzieje, wreszcie i ״Solidar- 
ności” i odradzającego się ZASP-u, nie widzę w sobie możliwości podej
mowania tego typu zadań6.

Rola Michałowskiej w historii powojennego szkolnictwa tea
tralnego to temat na odrębny artykuł, w tym miejscu sygnalizuję 
tylko wybrane wydarzenia i problemy. Michałowskiej -  aktorce Te
atru Jednego Aktora -  szczególnie bliskie były problemy sztuki re
cytatorskiej. Uważała bowiem, że szczególnie w pierwszym okresie 
zainteresowania sztuką słowa, zarówno na etapie ruchu amatorskie
go, jak i kształcenia w zawodzie aktora, należy zetknąć się z proble
mami recytacji. Przez wiele lat uczestniczyła w pracach jury Ogól
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego, wypowiadała się na temat 
sztuki recytacji na sesjach naukowych, spotkaniach warsztatowych, 
pisała o recytacji na łamach prasy i w zbiorowych wydawnictwach. 
Warto przywołać refleksje Michałowskiej po XVI Ogólnopolskim 
Turnieju Recytatorskim (Świdnica, 1970 r.), w którym przewod
niczyła jury. Wymienione przez Aktorkę nazwiska kilkunastu lau
reatów poprzednich konkursów (m.in. Tadeusz Malak, Irena Jun, 
Elżbieta Karkoszka, Bogusław Kierc, Zygmunt Józefczak, Olgierd 
Łukaszewicz, Janusz Gajos, Bohdan Hussakowski) były potwier
dzeniem przekonania o sensowności organizowania tego typu tur
niejów. Dla Michałowskiej najważniejszy był wyraźny wzrost po
prawności i kultury słowa u uczestników konkursów recytatorskich. 
Jeśli przypomnimy, że przez różne etapy konkursu przewinęły się 
tysiące uczestników, to mamy wyobrażenie o skali zainteresowania 
sztuką recytacji.

6 List do H . Szletyńskiego z 9 IV  1983 roku (Archiwum domowe D. M icha
łowskiej).
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Michałowska, doceniając korzyści płynące z masowości ruchu 
recytatorskiego, była przekonana, że o sukcesie tego ruchu decydu
ją indywidualności -  recytatorzy, dla których sukces w konkursie 
wytycza dalszą drogę artystyczną. A o powodzeniu bynajmniej nie 
decyduje tylko poprawność i kultura słowa. We wspomnianej wy
powiedzi Michałowska uświadamia uczestnikom konkursu, że

...recytator winien czemuś służyć, jakiejś sprawie. Wydaje się, że tą sprawą 
jest pośrednictwo między graficzną stroną tekstu a słuchową wrażliwością 
odbiorcy. Pośrednictwo nie jest łatwe. Recytator musi wzbogacić utwór 
o stronę dźwiękową tak, aby niczego nie zatrzeć, nie zamazać jego wa
lorów formalnych [...], nie przeinaczyć wartości myślowej, emocjonalnej, 
nie zgubić wyobrażeń i skojarzeń pojęciowych i dźwiękowych -  przeciw
nie, rozszyfrować je [...]. Ponadto recytator musi dać jeszcze coś od siebie, 
ukazać jakiś powód, dla którego mówi ten właśnie wiersz. [...] Tylko przy 
takim nastawieniu osobistym poszukiwanie środków recytatorskich nie 
grozi niebezpieczeństwem czysto formalnych eksperymentów, przesad
nej ekspresji czy stosowaniem chwytów dawno zużytych7.

Troska o miejsce słowa w teatrze, szerzej -  kulturze, była przed
miotem zainteresowania Michałowskiej, daleko wykraczającym 
poza sferę działalności artystycznej. Wielokrotnie wypowiadała się 
na temat problemów wymowy, poprawności językowej8. Opubli
kowała jeden z najważniejszych podręczników z zakresu wymowy 
scenicznej -  Podstawy polskiej wymowy scenicznej (Kraków 1975)9. 
Działalność pedagogiczna i publikacje Michałowskiej w sposób 
świadomy kontynuują drogę rozpoczętą przez Związek Artystów 
Scen Polskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy

7 D. Michałowska, Poświdnickie refleksje, ״Scena” 1970 nr 9, s. 4. Zob. również: 
eadem, ,,Stara” i ״nowa” szkoła wiersza [w:] Krakowska szkoła teatralna. 50 lat P W ST  
im. L. Solskiego, pod red. J. Popiela, t. 2, Kraków 1997, s. 64-68.

8 Zob. m.in. D. Michałowska, Dobre wrogiem lepszego, czyli o nauczaniu wymowy 
w  szkole teatralnej, ״Teatr” 1963 nr 18.

9 Szczególnie cenne dla aktorów, pedagogów i studentów j'est drugie, poszerzone 
i uzupełnione wydanie tej' książki pt. O podstawach polskiej wymowy scenicznej (Kra
ków 1994), zaopatrzone w  kasetę z przykładowymi nagraniami.

170



Michałowska: reżyser i pedagog

to problem ujednolicenia, ustalenia podstaw wymowy scenicznej 
stał się jednym z najpoważniejszych obowiązków językoznawców 
i praktyków -  aktorów i reżyserów10.

Troska o poprawność językową nie ograniczała się do działalno
ści pedagogicznej w murach szkoły teatralnej. Michałowska przyj
mowała zaproszenia od reżyserów do współpracy przy powstawa
niu spektakli dramatycznych. Jej praca bynajmniej nie ograniczała 
się do tzw. plastyki słowa11, częstokroć uczestniczyła w rozmowach 
z reżyserem i aktorami na temat interpretacji tekstu. Polonistyczne 
wykształcenie było tu niezwykle cenne. W  roku 1966 w dyskusjach 
towarzyszących Kongresowi Kultury Polskiej mówiła o konieczno
ści wzięcia odpowiedzialności za słowo w życiu i na scenie. Zgłosiła 
wówczas, ponawiany później parokrotnie, postulat wprowadzenia 
nauki wymowy (prawidła, technika, estetyka) jako przedmiotu 
obowiązkowego do szkół pedagogicznych wszystkich stopni12. Za 
szczególną troskę o piękno mowy ojczystej, stale obecną zarówno 
w działalności artystycznej, jak i pracy pedagogicznej, w 2009 roku 
otrzymała Wawrzyn Mowy Polskiej.

Kiedy w marcu 2005 roku w ramach 123. Krakowskiego Salonu 
Poezji Michałowska wraz z dwiema swoimi uczennicami -  Moniką

10 W arto przypomnieć, że w roku 1924 z inicjatywy ZA SP-u została powoła
na tzw. komisja sześciu, w  której skład weszli profesorowie: Tytus Benni, Kazimierz 
Nitsch i Stanisław Słoński, aktorzy -  Jan Kochanowicz, Stanisław Stanisławski oraz 
reżyser i teoretyk teatru, współtwórca Reduty -  Mieczysław Limanowski. Komisja 
opracowała tezy ogólne i normy szczegółowe prawideł wymowy. Rezultaty prac ję 
zykoznawców i praktyków sceny opublikował w  1930 roku Zenon Klemensiewicz 
w formie broszury pt. Prawidła poprawnej wymowy scenicznej. Zawarte w niej usta
lenia z niewielkimi zmianami obowiązują do dzisiaj. Ostatnie, siódme wydanie Pra
wideł ukazało się w 1988 r. nakładem Biblioteki Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego (wydanie uzupełnił Stanisław Urbańczyk).

11 Takie określenia pojawiają się na afiszach i w programach teatralnych. Zob. np. 
S. Wyspiański, Cyd. Tłumaczenie według ״Le Cid" Pierre’a Corneille’a. Teatr Śląski im. 
S. Wyspiańskiego w Katowicach, reż. Jan Maciejowski, wrzesień 1985.

12 W ypowiedź w  ramach cyklu: Głos mają delegaci na Kongres Kultury Polskiej, 
.Dziennik Polski” 1966 nr 238 (7 X)״
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Rasiewicz i Dominiką Bednarczyk interpretowały monologi Don 
Fernanda z Księcia Niezłomnego Calderona-Słowackiego, Pychy 
i Krystyny z Króla-Ducha, Goplany z Balladyny, Anieli z Beniow
skiego Słowackiego, Julii z Don Juana Byrona, Tatiany z Eugeniusza 
Oniegina Puszkina, miało się wrażenie, że teatr słowa wypowie
dzianego jest najwspanialszą formą sztuki teatru. Paweł Głowacki 
w swych Wyznaniach szczerego entuzjasty teatru pytał pod wraże
niem tego koncertu Michałowskiej i jej uczennic: ״Jak długo po
trwa ta jej wielka aktorska szkoła zmieniania słów w ludzi, których 
można dotknąć, z którymi można pogadać, których można poko
chać albo znienawidzić?”13.

Rozstanie z krakowską PW ST w 2002 roku było dla M icha
łowskiej bolesnym przeżyciem. Ostatnią większą pracą zrealizowa
ną pod jej kierunkiem przez studentów Wydziału Aktorskiego był 
spektakl pt. Uczciłem Go chorałem, przygotowany z okazji 90. rocz
nicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Coraz trudniej znajdowała 
kontakt z kolejnymi rocznikami studentów. W  jednym z wywiadów 
z bólem wyznała, że

...dzisiejsza młodzież jest dramatycznie nijaka. [...] Spotykam takie po
stawy ideowe, które wprawiają mnie w osłupienie. Nie mam z tymi ludź
mi porozumienia, chociaż staram się nadążać za zmianami i z wieloma 
wcześniejszymi rocznikami byłam zaprzyjaźniona. Kiedy studenci mówili 
mi: powinna pani pójść na taki i taki film, bo nam się bardzo podobał, to 
ja  szłam, gdyż chciałam wiedzieć, co się mojej młodzieży podoba. Potem 
dyskutowaliśmy. Podobnie z przedstawieniami czy książkami14.

Ten brak możliwości dialogu szczególnie odczuwała wówczas, 
kiedy jej propozycje repertuarowe, związane głównie z romanty
zmem i Wyspiańskim, napotykały opór, niechęć studentów. Praca

13 P. Głowacki, Słowa ja k  ludzie, ״Dziennik Polski” 2005 nr 66 (20 III).
14 A. Kosmowska, Danuta Michałowska. Sam na sam z publicznością, ״Kurier Pol

ski” 1998, 13-15 III.
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nad ostatnim spektaklem była prawdziwym zmaganiem się z opo
rem aktorów.

Wyspiańskiego robiłam właściwie terrorem. Przedstawienie bardzo się 
udało, publiczność biła brawo na stojąco i oni dopiero wtedy uwierzyli, że 
warto było się pomęczyć. Ale praca była niezwykle ciężka15.
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- Trudno wytłumaczyć tym, którzy jej nigdy nie widzieli״  pisała 
Tamara Karren na łamach londyńskiego ״Dziennika Polskiego” -  
jak dziwnym zjawiskiem teatralnym jest Danuta Michałowska i jej 
Teatr Jednego Aktora”1. Przygotowując polską, głównie emigracyj
ną publiczność na spektakle Pana Tadeusza i Pieśni nad Pieśniami, 
próbowała odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: ״Jak to się dzieje, 
że są one [spektakle Michałowskiej] teatrem, a nie najlepiej nawet 
wykonanymi wieczorami recytacji?” Karren -  znając wybrane gło
sy polskich recenzentów -  wiedziała, że już od pierwszego spekta
klu, od Bram raju krytyka miała problemy z precyzyjnym określe
niem rodzaju, typu teatru uprawianego przez Michałowską. Pisano 
o nowym gatunku jednoosobowego teatru, oscylującego pomiędzy 
recytacją a grą, o ״słownych koncertach”, o teatrze, który w rze
czywistości jest teatralizacją opowiadania czy powieści przy użyciu 
prawie wyłącznie środków aktorskich. Podkreślano posunięte do 
granic możliwości ubóstwo w zakresie dekoracji, scenografii, stoso
waniu rekwizytów, szczególną rolę kostiumu, również ubogiego, ale 
poprzez swe ubóstwo nabierającego szczególnego, niekiedy sym
bolicznego znaczenia. Ale te wszystkie uwagi -  powtarzane przy 
różnych okazjach -  bynajmniej nie prowadziły do sytuacji, w której 
sztukę Michałowskiej umieszczono w konkretnie wyznaczonym 
miejscu współczesnego polskiego teatru. Na początku lat siedem

1 T. Karren, Sztuka i magia jednej aktorki, ״Dziennik Polski” [Londyn], dodatek 
pt. ״Tydzień Polski”, 1965, 1 V.
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dziesiątych, kiedy formuła teatrów jednego aktora była w Polsce 
już dobrze znana, Michałowska w jednym z wywiadów -  na uwagę 
dziennikarki: ״Pani teatr najkrócej chyba można zdefiniować jako 
scenę przekazującą widzom piękną literaturę w pięknej formie” -  
dyplomatycznie, ale dość zdecydowanie odpowiedziała: ״Mam tro
chę większe ambicje. W  każdym spektaklu chodzi mi o wywołanie 
głębokiego przeżycia emocjonalnego i intelektualnego, o walory 
ideowe tekstu, a nie tylko o jego estetyczną formę”2.

Jan Ciechowicz w swej książce -  Sam na scenie? -  omówił bogatą 
tradycję polskiego teatru jednoosobowego, sięgającą czasów Woj
ciecha Bogusławskiego. Zarówno Kazimierz Owsiński, Gustaw 
Fiszer, jak i inni aktorzy zmagający się z taką formułą teatru, to 
niewątpliwie ważna tradycja. Dla aktorstwa Michałowskiej jednak 
najważniejszą osobowością w teatrze jednego aktora była wspo
mniana już Kazimiera Rychterówna, której recital aktorski oglądała 
m.in. w roku 1939 na scenie Starego Teatru. Trudno nie zgodzić się 
ze stwierdzeniem Ciechowicza, iż

...żadna genealogia teatru jednego aktora nie podważa jednak faktu, że 
Michałowska pierwsza zaprezentowała wieczór jednoosobowy w cało
ści oparty o jednorodną tkankę literacką, z ambicjami tworzenia żywych 
postaci, nie tylko suchego przekazu językowego. Skromne, ale zawsze 
obecne akcesoria teatralne, jak również gesty i ukłony mimiczne nie do
puszczają wątpliwości co do teatralnego, a nie tylko recytacyjnego cha
rakteru jej przedstawień. [...] Nazwisko Michałowskiej jest jakby hasłem 
wywoławczym dla teatru jednego aktora. [...] Michałowska traktuje teatr 
jednego aktora jak swoje powołanie, jedyną formułę stylistyczną, w której 
może się wypowiedzieć4.

2 ...nie upieram się, żeby to, co robię, nazywać teatrem. Z  Danutą Michałowską roz
mawia Elżbieta Krawczyk, ״Magazyn Kulturalny” 1972 nr 1, s. 42.

3 J. Ciechowicz, Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w  Polsce. Z  dziejów form  drama- 
tyczno-teatralnych, Wrocław 1984.

4 J. Ciechowicz, Na początku było słowo... Szkic do portretu Danuty Michałowskiej, 
.Teatr” 1976 nr 25, s. 16״
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Gwoli jednak teatrologicznej ścisłości trzeba powiedzieć, że 
w Polsce najnowsza historia teatru jednego aktora nierozerwalnie 
związana jest z dwójką aktorów: Wojciechem Siemionem i M icha
łowską. Siemionowi przysługuje ranga pierwszeństwa. Prapremiera 
jego Wieży malowanej odbyła się 23 listopada 1959 roku. To wy
stępy Siemiona sprawiły, że Ludwik Flaszen w maju 1961 roku na 
łamach krakowskiego ״Przekroju” użył nazwy - teatr jednego ak״ 
tora”. Warto przypomnieć fragment tej recenzji:

Siemion -  to więcej niż recytator, więcej nawet niż aktor. Siemion -  to teatr. 
Osobliwy teatr jednego aktora. W  Siemionowskim teatrze jednego aktora 
jest coś ze starego ludowego rzemiosła, gdzie proces produkcji spoczywa 
w rękach jednego człowieka. Narzędzia jego są ubogie -  za to przedmiot 
stworzony nie ma w sobie nic z szablonowej łatwości produktów seryjnych. 
Jest spontaniczny -  i nosi bezpośredni stempel swego twórcy5.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy Bramy raju Michałowska 
pokazała 6 czerwca 1961 roku, a w 1962 -  z inicjatywy M icha
łowskiej -  w Krakowie zorganizowano pierwszy przegląd ״tea- 
trów jednego aktora”, w ramach którego wystąpiła tylko dwójka 
aktorów: Siemion i Michałowska. To oni przecierali szlaki dla no
wej formuły teatru. Nie bez trudu. Michałowska ze zdziwieniem 
przyjęła fakt, że w opublikowanym w roku 1968 Życiu teatralnym 
w latach 1944-1964  Stanisława Marczaka-Oborskiego nawet nie 
pojawia się wzmianka o tego typu teatrze6. A przecież w roku 1966 
Józef Kelera na łamach ״Odry” opublikował artykuł -  Teatry jed
nego aktora, w którym dokonał pewnego podsumowania dotych
czasowych osiągnięć w tej dziedzinie. Okazją był I Ogólnopolski 
Przegląd Teatrów Jednego Aktora (Wrocław, Piwnica Świdnicka, 
październik 1966 roku), oficjalnie sankcjonujący tę formę teatral

5 L. Flaszen, Siemion, ״Przekrój” 1961 nr 842, s. 11.
6 D. Michałowska, Aktor -  marzenia, myśli, rozterki, ״Teatr” 1970 nr 12. Zob. 

S. M arczak-Oborski, Życie teatralne w  latach 1944-1964. Kierunki rozwojowe, W ar
szawa 1968.
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ną7. Kelera współczesną formę teatru jednego aktora wywiódł z bar
dzo różnorodnych form ״produkcji ubocznej” polskiego teatru:

...z jednoosobowych recitali aktorskich, z rapsodyki i sztuki recytatorskiej, 
z wielorakiej praktyki scenek satyrycznych i poetyckich, estradowych 
i piwnicznych, awangardowych i świetlicowych, z monologów wreszcie 
i monodramatów współczesnych8.

Szesnaście wówczas zaprezentowanych przedstawień uzmysło
wiło nie tylko skalę zjawiska, coraz bardziej wzbogacającego polskie 
życie teatralne, ale i zróżnicowanie formalne teatru jednego aktora. 
Było ono widoczne już w różnorodności wykorzystywanego przez 
aktorów materiału literackiego: poczynając od tekstów dramatycz
nych, poprzez poezję, publicystykę, epistolografię, a na epice powieś
ciowej kończąc. Klasycy tej formy teatralnej: Michałowska i Siemion 
wystąpili obok tak uznanych już artystów, jak Andrzej Łapicki, Ka
lina Jędrusik. Był to zarazem czas, kiedy w formule teatru jednego 
aktora znaczenie zdobywali Marta Stebnicka, Anna Lutosławska, 
Ryszard Filipski, Halina Słojewska. Kelera, próbując ująć istotę zja
wiska, uznał Michałowską za ״mistrzynię tego gatunku twórczo
ści”. Pomijając pierwszeństwo Siemiona, pisał: ״Jej to właśnie teatr 
nosi od lat nazwę: Teatr Jednego Aktora. Od niej więc wzięte hasło 
i emblemat dla całego ruchu. I jej samej, jej teatrowi tytuł ten nadal 
najbardziej przystoi”. Przywołując tytuły głośnych spektakli M icha
łowskiej stwierdzał, że ״jeśli gdzie ustala się rzeczywiście jakiś kanon, 
jakiś alfabet i gramatyka czegoś, co może się nazywać teatrem jednego 
aktora -  to przede wszystkim w pracy Danuty Michałowskiej”9.

7 Przegląd odbył się z inicjatywy Związku M łodzieży Socjalistycznej i Prezy
dium Rady Narodowej m. Wrocławia. W  Klubie ZM S ״Piwnica Świdnicka” zapre
zentowano wtedy 16 spektakli. Krytycy zauważyli, że stanowiło to zaledwie jedną 
trzecią wówczas istniejących w Polsce tego rodzaju teatrów.

8 J. Kelera, Teatry jednego aktora, ״Odra” 1966 nr 12, s. 25.
9 Ibidem, s. 28. Zob. również: ״Słowo” rozmawia z Danutą Michałowską -  artyst

ką Teatru Jednego Aktora. Rozmawiała W. Zakrzewska, ״Słowo Powszechne” 1964, 
26-27 IX; A. Budzińska, Magia słowa, ״Trybuna Robotnicza” 1965, 23-24 I.
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Przeglądając setki recenzji z występów aktorów w ramach te
atru jednego aktora, można odnieść wrażenie, że to właśnie arty
kuł Kelery sprawił, iż początki tej poetyki teatralnej zaczęto wiązać 
z Michałowską, zapominając nieco o roli, jaką odegrał Siemion10. 
M a rację Jan Ciechowicz, stwierdzając, że formuła teatru jednego 
aktora w wersji współczesnej, ukształtowana w okresie 1959-1962, 
rodziła się ״w niezależnych od siebie dwóch różnych wariantach”: 
propozycjach Siemiona i Michałowskiej. O tej niezależności świad
czą najpełniej gniazda rozrodcze, z których teatr Siemiona i teatr 
Michałowskiej wyrastał. W  pierwszym wypadku mamy bowiem do 
czynienia z produktami scenicznymi Studenckiego Teatru Satyry
ków (STS-u), w drugim zaś dochodzi do głosu dziedzictwo styli
styczne Teatru Rapsodycznego”11.

Michałowska wielokrotnie wypowiadała się na temat specyfiki 
teatru jednego aktora. Były to uwagi dotyczące repertuaru, warszta
tu aktorskiego, ubóstwa pozaaktorskich środków wyrazu.

Teatr Jednego Aktora -  pisała w programie do Komu bije dzwon -  jest 
z natury swej teatrem epickim, teatrem, który o p o w iada , czy może 
p o d p o w ia d a , a nie po k azu je , który jest -  choćby z racji swego jedno
osobowego ״zespołu” -  tak ograniczony w środkach, że aż przestaje liczyć 
się z jakimikolwiek ograniczeniami. Ilość, wiek, płeć, charakter czy wygląd 
zewnętrzny postaci występujących w utworze -  nie stanowią tu problemu 
obsadowego, bo nie ma się zamiaru żadnej z tych postaci przedstawiać 
dosłownie; to samo dotyczy czasu trwania akcji i jej miejsca, bowiem ele
menty dekoracyjne nigdy nie starają się niczego zobrazować, a co najwyżej

10 W arto odnotować, że już przed pierwszym wrocławskim festiwalem pisano 
o prekursorstwie Michałowskiej. Juliusz Kydryński w  roku 1965 w artykule W  Teatrze 
Jednego Aktora pisał: ״Znakomita wynalazczyni tej formy scenicznego występu, którą 
sama nazwała Teatrem Jednego Aktora -  D anuta Michałowska znajduje coraz więcej 
naśladowców. N a wciąż rosnącej ich liście nie brak nazwisk bardzo wybitnych. [...] 
Fakt, że owe mnożące się Teatry Jednego Aktora są powtarzaniem koncepcji M icha
łowskiej, w  niczym oczywiście nie umniejsza ich osobnych osiągnięć”. Zob. ״Życie 
Literackie” 1965 nr 705 (1 VIII).

11 J. Ciechowicz, Sam na scenie..., s. 235.
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dopomóc w wytworzeniu potrzebnego klimatu [...]. Również kostium nie 
chciałby przeszkadzać pracy wyobraźni, jest zasadniczo ״obojętny” w for
mie i kolorze, zaledwie przypomina epokę akcji powieści12.

Już od premiery Bram raju podkreślała szczególną rolę widza.

Jedynym pełnoprawnym partnerem aktora w tym teatrze jest widz. Je
śli włączy się on czynnie w spektakl, tzn. uruchomi własną wyobraźnię 
(a musi to zrobić, jeśli nie ma zamiaru wyjść z sali po 10 minutach...), 
staje się mimo woli i wiedzy w sp ó łtw ó rc ą  dramatu i to właśnie daje mu 
owo wyjątkowe, intymne, głębokie i radosne przeżycie, którego widocz
nie szuka w teatrze13.

W  jednym z wywiadów bardziej szczegółowo dookreślała szcze
gólny rodzaj odpowiedzialności artysty teatru jednego aktora:

Teatr jednego aktora daje znaczną szansę oddziaływania na ludzi nawet 
w znaczeniu psychoterapeutycznym; trafia on do głębokich pokładów 
psychiki, może poruszyć warstwę uczuciową i intelektualną, a dzięki 
wywołanemu wyjątkowemu skupieniu dotrzeć do pokładów nadświado
mości i podświadomości. Dlatego na wykonawcy ciąży -  w moim prze
konaniu -  większa niż gdzie indziej odpowiedzialność za wybór tekstu 
i tendencje interpretacyjne14.

Michałowska miała i ma wielki szacunek dla widzów -  ich uwa
gi, wierność, niekiedy trwającą wiele lat miłość do uprawianego 
przez siebie teatru, uważa za najważniejszą nagrodę, jaką otrzymała 
od życia.

12 Program do: E. Hemingway, Komu bije dzwon, 8 XI 1965 r.
13 D. Michałowska, Aktor -  marzenia, myśli, rozterki, ״Teatr” 1970 nr 12, s. 6. 

M ichałowska wielokrotnie wspominała wizytę Tadeusza Różewicza na Komu bije 
dzwon , który przyszedł na spektakl nie tyle z zainteresowania Michałowską czy 
utworem Hemingwaya, ile żeby sprawdzić, czy to możliwe, żeby jeden aktor interpre
tujący jeden utwór był w  stanie przez dwie godziny zainteresować widownię. Wyszedł 
oczarowany i dał tem u wyraz w liście przekazanym Artystce.

14 Teatr dla wszystkich. Rozmowa z Danutą Michałowską. Rozmawiał M . Strąk, 
.Tygodnik Kulturalny” 1969 nr 24 (15 VI)״
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To jest niewiarygodne, jak trzysta lub czterysta ludzi słucha jednej osoby 
w absolutnej ciszy, czasem i dwie godziny. [...] Moją wymarzoną reakcją 
jest brak oklasków po spektaklu. W tedy odnosi się sukces ogromny, bo 
to znaczy, że ludzie przeżyli sztukę zupełnie inaczej niż normalny teatr. 
M oże nawet w ogóle nie uznali tego za teatr, tylko za coś innego? No, a ja 
się nie upieram, żeby to, co robię, nazywać teatrem15.

Michałowska nigdy nie uzyskała dla swego Teatru Jednego Ak
tora stałej siedziby, umożliwiającej Artystce nie tylko występy, lecz 
także i próby. Przez te wszystkie lata aż do dzisiaj miejscem pracy, 
prób było niewielkie prywatne mieszkanie Artystki. Przeważnie 
dopiero w przeddzień premiery nowego spektaklu Michałowska 
odbywała wielogodzinną próbę aktorską i sceniczną (ustawianie 
świateł, ״scenografii”, próba muzyczna). A miejscem jej występów 
były piwnice krakowskich kościołów, synagogi, sceny krakowskich 
teatrów, sale krakowskiej PWST. To tylko w przypadku krótkiej 
współpracy z Kazimierzem Dejmkiem miała możliwość tygodnio
wych prób Wybrańca w sali Teatru Nowego w Łodzi.

Tekst w Teatrze Jednego Aktora

Wybór repertuaru, materiału literackiego, który ma być podstawą 
wypowiedzi artystycznej aktora uprawiającego teatr jednego aktora, 
to bodaj najtrudniejsze zadanie, częstokroć decydujące o sukcesie 
bądź porażce przedsięwzięcia teatralnego. Michałowska -  trzeba to 
przyznać -  dokonywała niezwykle trafnych wyborów. Z  licznych 
jej wypowiedzi można wnioskować, że za każdym razem sama po
dejmowała decyzje, ale pierwsze spotkanie z danym tekstem było 
niejednokrotnie dziełem przypadku. Na Bramy raju Andrzejew
skiego, od których rozpoczęła się przygoda z teatrem jednego akto
ra, opublikowane w ״Twórczości” (1960 r.) zwróciła uwagę M icha

15 ...nie upieram się, żeby to, co robię, nazywać teatrem. Z  Danutą Michałowską roz
mawia Elżbieta Krawczyk, ״Magazyn Kulturalny” 1972 nr 1, s. 43.
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łowskiej koleżanka, z troską odnosząca się do Aktorki szukającej 
po rozstaniu z Teatrem Rapsodycznym drogi pozwalającej Jej nadal 
uprawiać ten zawód. Podobnie było z odkryciem Pieśni nadPieśnia- 
mi Szolema Alejchema. Szukając tekstu na uroczystości związane 
z rocznicą powstania w getcie warszawskim, Michałowska była za
sypywana różnymi utworami. I pewnego dnia dostała maszynopis 
polskiego przekładu tego utworu, maszynopis wcześniej odrzucany 
przez redaktorów różnych czasopism i wydawnictw. Było to naj
większe odkrycie literackie, zwieńczone spektaklem, który okazał 
się jednym z największych sukcesów artystycznych Michałowskiej.

Sprawa repertuaru i sposobu jego dramaturgicznego potrakto
wania jest w wizji Michałowskiej jednym z podstawowych czyn
ników decydujących o odrębności formuły teatru jednego aktora, 
teatru, dla którego bynajmniej wyróżnikiem nie jest jednoosobowy 
występ na scenie w recitalu poetyckim. ״Tym, co wyróżnia Teatr 
Jednego Aktora jest jego dramaturgia; materiał literacki to prze
ważnie jednolity utwór epicki”, ujęty przez realizatora w jednolitą 
konstrukcję, stanowiący zwartą całość. W  precyzyjnie opracowanej 
konstrukcji dramaturgicznej aktor jest równocześnie narratorem 
i odtwórcą wielu postaci16. Michałowska w swej długiej historii Te
atru Jednego Aktora opracowywała różne teksty, ale zawsze uwa
żała, że struktura powieściowej opowieści jest najbardziej optymal
nym materiałem dla teatru jednego aktora.

W  wypowiedzi Co grać w teatrze jednego aktora, opublikowanej 
w roku 1978 na łamach ״Sceny”, pisała:

Nie ukrywam, że szukałam tekstów z możliwie frapującą fabułą, interesu
jącym węzłem dramatycznym, intrygą, która by pobudzała ciekawość: jak  
to się skończy? Szukałam tekstów wielobarwnych, to znaczy takich, w któ
rych dzięki różnorodności charakterów występujących osób i zmienności 
nastrojów w sytuacjach można rozwinąć w sposób naturalny rozmaite

16 Zob. H . Gugałowa, Znajomi ze sceny i estrady: Danuta Michałowska, ״Gazeta 
Krakowska” 1970, 1 -2  VIII.
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środki wyrazu aktorskiego. [...] Szukałam tekstów o znacznym ładunku 
emocjonalnym, tekstów poruszających, wzruszających17.

Ale najważniejsza w wyborze tekstów była wartość, ranga li
teracka utworu. Michałowska z pełnym przekonaniem przy róż
nych okazjach, także jako nauczyciel akademicki głosiła, że ״teatr 
jednego aktora musi posługiwać się wartościowym tekstem”18. To 
jest kwestia artystycznej odpowiedzialności aktora, który stając się 
 organizatorem wyobraźni” widza wybierającego ten trudny rodzaj״
sztuki teatralnej, w sposób szczególny odpowiada za kształtowa
nie gustów estetycznych publiczności. Michałowska preferowała 
utwory epickie, powieści, epopeje (sądziła nawet, że w teatrze eu
ropejskim epicka odmiana teatru jednego aktora jest polską spe
cjalnością), ale uważała, iż w teatrze jednego aktora równie dobrze 
funkcjonują scenariusze oparte na utworach lirycznych, na tekstach 
publicystycznych, listach... Z  czasem dochodziła do wniosku, że 
najpełniejszą możliwość stwarzają teksty, które wyszły spod pióra 
aktora -  wykonawcy w teatrze jednego aktora. Tak było w przy
padku Ja, bez imienia; Gołębicy w rozpadlinach skalnych; NN, czyli 
Tatiany po raz 483-ci.

Adaptacja utworu niescenicznego (powieści, opowiadania, poe
matu...) jest procesem żmudnym i niekiedy bolesnym, zmuszają
cym aktora do przekomponowania i znaczących zmian proporcji 
w stosunku do oryginału. W  twórcy Teatru Jednego Aktora wal
czy filolog, pragnący jak najwięcej ocalić z literackiego arcydzieła, 
z praktykiem scenicznym, świadomym ograniczeń nie tylko akto
ra, lecz także widza. O tym etapie pracy Michałowska wspomina 
w jednym z wywiadów:

W  czasie opracowywania wielokrotnie czytam tekst i wsłuchuję się w jego 
brzmienie, przy czym korzystam z pomocy magnetofonu. Przesłuchując 
taśmę, robię sobie notatki o charakterze autokorekty, a jednocześnie zapis

17 D. Michałowska, Co grać teatrze jednego aktora, ״Scena” 1978 nr 5, s. 4.
18 D. Michałowska, Aktor -  marzenia, myśli, rozterki, ״Teatr” 1970 nr 12, s. 6.
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rodzących się pomysłów inscenizacyjnych. Już w tej pierwszej fazie ważne 
jest wyobrażenie sobie, jak to będzie wyglądało na scenie. [...] Po pierw
szym nagraniu na taśmę zaczyna się dyskusja nad adaptacją tekstu; potem 
przenosi się ona na szczegóły interpretacji aktorskiej i samej już insceniza
cji, począwszy od plastyki, a skończywszy na opracowaniu muzycznym19.

Michałowska jako artystka Teatru Jednego Aktora zawsze pod
kreślała znaczenie współpracy z osobą, która na etapie prób kon
trolowała rezultaty pracy. Przez wiele lat współpracował reżysersko 
z Michałowską jej ówczesny mąż -  Zbigniew Poprawski. Nawet 
po rozstaniu wielokrotnie korzystała z jego uwag przy kolejnych 
swoich realizacjach scenicznych.

Sztuka aktorska Michałowskiej

Nie ulega wątpliwości, że w kształtowaniu warsztatu aktorskiego 
Michałowskiej decydujące były doświadczenia wyniesione z Teatru 
Rapsodycznego. Już w latach pięćdziesiątych XX wieku uważano 
Michałowską za najwybitniejszą aktorkę teatru Kotlarczyka, naj
pełniej wcielającą w życie podstawowe założenia, właściwości tego 
teatru. Odnosiło się to zarówno do uznania słowa za podstawowy 
element sztuki aktorskiej, jak i ״techniki” gry. Jan Paweł Gawlik 
w Twarzach teatru nie bez racji stwierdził, iż

...jej aktorstwo wyrosło z klimatu rapsodycznych inscenizacji w sposób 
tak konsekwentny, że aż uniemożliwiający jakąkolwiek próbę przenie
sienia tej sztuki w granice innych konwencji. Wyznaczony został w ten 
sposób zakres zainteresowań, granice możliwości i odrębność profilu ar
tystycznego. Kilka dotkliwych porażek Michałowskiej w teatrze drama
tycznym, wymagającym innych sposobów gry, innej poetyki wzruszenia, 
potwierdziło, niestety, słuszność tego spostrzeżenia20.

19 Pejotl, Nasze rozmowy: Danuta Michałowska, ״Panorama Północy” 1964 nr 42 
(18 X).

20 J.P. Gawlik, Twarze teatru, Wrocław 1963, s. 27.
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Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż niektórzy aktorzy ufor
mowani przez styl Teatru Rapsodycznego bez większych prob
lemów zadomowili się w repertuarowym teatrze dramatycznym 
i kinematografii (m.in. August Kowalczyk, Mieczysław Voit czy 
Barbara Horawianka).

To lata ćwiczeń w Teatrze Rapsodycznym sprawiły, że Artystka 
zachwycała bezbłędnością dykcji, sposobem władania głosem, skalą, 
barwą i niesłychanymi możliwościami swego głosu, brzmiącego jak 
najczulszy instrument muzyczny. Ćwiczenia z wymowy, emisji gło
su wpisane były w rytm codziennych obowiązków. Krytyka, zauro
czona mistrzostwem Michałowskiej w sferze interpretacji słowa, 
nazywała ją -  odnosząc się do młodopolskiej maniery stylistycznej 
-  wyniosła słowo literackie na najwyższy״ kapłanką słowa”, która״ 
poziom odtwórstwa”21. Potrafiła słowem wstrząsnąć, wzruszyć i ba
wić. Michałowska rzeczywiście opanowała technikę odkrywania 
piękna każdego słowa, wydobywania z niego plastycznego sensu 
i kształtu. W  sztuce aktorskiej recytacji, interpretacji słowa osiągnę
ła poziom, który historyka teatru skłania do wpisania jej nazwiska 
do grona najwybitniejszych artystów sztuki słowa, sztuki w epoce 
teatru inscenizacyjnego, reżyserskiego, plastycznego, rytualnego... 
odsuwanej na boczny tor. Ta sytuacja jest skutkiem przemian do
konujących się w teatrze XX wieku. Teofil Trzciński uważał, że jed
nym z poważniejszych grzechów zaniechania polskiego teatru po 
zakończeniu II wojny światowej była rezygnacja z ״generalnego re
petytorium dykcji dla całego aktorstwa”. Wspominając osiągnięcia 
teatru międzywojennej epoki, nie mógł pozbyć się gorzkiej refleksji:

Strach mnie bierze nieraz na myśl, co by się stało z niejednym nawet 
głośnym widowiskiem, gdyby mu odjąć kunsztowne konstrukcje na pod
łodze o kilku kondygnacjach, gobeliny i kotary kolorowe, fantazyjne ko
stiumy, korowody plastyczno-taneczne, oszałamiającą muzykę, feeryczne

21 W. Zechenter, W  służbie słowa, ״Słowo Powszechne” 1971 nr 168.
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światła -  a pozostawić wykonawców sam na sam z czystym, nagim sło
wem. Lepiej nie myśleć o tym22.

I lepiej nie myśleć, jakie spostrzeżenia zapisałby dzisiaj Trzciński, 
siedząc na widowni polskiego teatru.

Leonia Jabłonkówna, już po premierze Bram raju Andrzejew
skiego opisując wirtuozerię Michałowskiej w operowaniu słowem 
mówionym, stwierdziła, że nie chodzi tu tylko o doskonałość, doj
rzałość techniczną Aktorki, wypracowaną w latach obecności w ze
spole Teatru Rapsodycznego.

Świetność tej sztuki dotyczy również wartości o wiele bardziej istotnych 
i głębszych, wartości interpretacyjnych: umiejętności wydobywania zna
czeń myślowych, treści emocjonalnych, wywoływania nastrojów i klima
tów wzruszeniowych. Michałowska ma rzadki dar wciągania słuchacza 
niemal całkowicie w krąg przekazywanej rzeczywistości fikcyjnej, dar 
artystycznej sugestii: zahipnotyzowane, urzeczone audytorium daje się 
wieść bezwolnie śladem, który ona wskazuje23.

Sama Artystka była i jest świadoma faktu, że ta jej ״aktorska 
uroda słowa” jednych zachwyca, innych drażni i zniechęca, wspo
minając cytowaną już recenzję Flaszena z realizacji Pana Tadeusza, 
w której krytyk niby chwaląc spektakl za piękne słowo jednocześnie 
jakby wykpił, że to takie doskonałe, że nie ma się do czego przy״
czepić”. W  jednym z wywiadów Michałowska mówiła:

W tedy zaczęłam zastanawiać się, czy rzeczywiście nie byłoby lepiej, gdy
bym na przykład straciła głos i zaczęła mówić bardziej charakterystycz
nie, chrypliwie. Może zbyt wypracowana forma nie jest walorem z punk
tu widzenia dzisiejszego odbiorcy. Może go zbyt absorbuje, odciąga jego 
uwagę od bardziej istotnych spraw?24

22 Cyt. za: ״...trzeba dać świadectwo”, s. 228.
23 L. Jabłonkówna, ״Bramy raju” Andrzejewskiego w  interpretacji Danuty Micha

łowskiej, s. 6.
24 ...nie upieram się, żeby to, co robię, nazywać teatrem. Z  Danutą Michałowską roz

mawia Elżbieta Krawczyk, ״Magazyn Kulturalny” 1972 nr 1, s. 42.
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To ze szkoły rapsodycznej wywiedzione jest przekonanie, że ak
tor nie tylko może ״grać” postać, ale może także o tej postaci opo
wiadać, komentować jej działania, poniekąd nawet z nią wewnętrz
nie (w obrębie tego samego spektaklu) dyskutować. ״Niewielu jest 
aktorów -  pisał Słojewski na łamach ״Kultury” -  którzy, jak M i
chałowska, umieją znaleźć szczęśliwy złoty środek: grać w tekście 
i równocześnie obok niego”25. Leonia Jabłonkówna po premierze 
Bram raju, charakteryzując niepowtarzalną metodę ״teatralizacji 
prozy”, jaką zaproponowała Michałowska, pisała:

Michałowska bez porównania silniej oddziałuje w tych momentach, gdy 
utrzymuje ton spokojnej, ״obiektywizującej”, pozornie beznamiętnej re
lacji -  jest dostatecznie wyrazista, by doszło do nas całe skłębienie uczuć 
kryjących się pod powierzchnią: miłości, bólu, nadziei i rozpaczy. W szel
kie ״aktorstwo” czyni w tym zestawieniu wrażenie czegoś obcego i afek
towanego: zabłąkanego intruza z obcej parafii26.

Jerzy Niesiobędzki zachwycony spektaklem Komu bije dzwon, 
obejrzanym na parokrotnie wspomnianym już I Ogólnopolskim 
Przeglądzie Teatrów Jednego Aktora, w interesujący sposób cha
rakteryzował technikę aktorskiej interpretacji krakowskiej Artystki:

Michałowska była raz Jordanem, raz Marią, to znów Pilar, lecz nie utoż
samiała się z nimi. Sylwetki bohaterów książki pokazywała. Charakte
ryzowała je zmianą barwy i timbre’u głosu, mimiką, lecz były to znów 
raczej sugestie mające za zadanie pokierować wyobraźnią widza, a nie 
wcielanie się aktorki w charaktery. Michałowska konsekwentnie trzyma
ła się interpretacji, stwarzającej jak gdyby pewną wolną przestrzeń mię
dzy użytymi środkami wyrazu a samym sobą. Ponieważ zaś owa wolna 
przestrzeń przypominała dystans, jaki zwykle w powieści dzieli autora od 
toku narracji, myślę, że ona właśnie zadecydowała o czystości epickiego 
stylu spektaklu27.

25 J.Z . Słojewski, Sam na scenie, ״Kultura” 1966 nr 45.
26 L. Jabłonkówna, ״Bramy raju" Andrzejewskiego...
27 J. Niesiobędzki, Teatr jednego aktora, ״W spółczesność” 1966 nr 24.
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Po premierze Wybrańca -  ostatniego przedstawienia w ramach 
Teatru Jednego Aktora -  jeden z recenzentów pisał o aktorstwie 
Michałowskiej:

Jakże wspaniale potrafi oddzielić narratora od postaci. Komentarz od 
fabuły. Jej narrator jest opowiadaczem i interpretatorem równocześnie, 
świadkiem i kreatorem zdarzeń. Jest wyrozumiały i obiektywny. Mądry 
i naiwny. Snujący wiernie opowieść, w którą to niby angażuje się serio, 
aż nagle zaskoczy słuchaczy wtrętem dowodzącym snadnie, że wszystko 
to, co nam mówi, to bujda, a rzeczy miały się zgoła inaczej. I jest w nim 
mądrość i doświadczenie, pozwalające spojrzeć na ludzkie losy z przy
mrużeniem oka, z ironią, lecz pozbawioną złośliwości.

Zachwyt wzbudzała nie tylko interpretacja postaci narratora, ale 
też sposób obrazowania bohaterów opowieści.

Narrator jest postacią wiodącą, ale obok niego oglądamy i słuchamy 
w spektaklu dziesiątki postaci, przewijające się na kartach Wybrańca. M i
chałowska nam je opisuje, to określenie wydaje mi się tutaj najtrafniejsze, 
barwą słowa, gestem, ruchem. Używa tych środków niezwykle oszczęd
nie, mimo to jednak każdej z postaci potrafi nadać indywidualne cechy, 
pokazać je w swej odrębności na tyle, na ile jest to potrzebne fabule lub 
refleksji28.

28 J. Bąbol, Historia o dobrym grzeszniku. Uwagi o ubóstwie środków wyrazu od
najdujemy w recenzjach właściwie przy okazji każdej premiery. W arto tu  przywołać 
refleksję Jana Rostworowskiego po prezentacji Pana Tadeusza w  Londynie. Recen
zent pisał o odczuciu żalu części tamtejszej publiczności, która oczekiwała ״prawdzi- 
wego teatru”. ״Kiedy Jankiel -  pisze Rostworowski -  nie żydłaczył, kapitan Rykow 
nie rusycyzował, a w  sporze Asesora z Rejentem ręce aktorki nie udawały biegnących 
chartów, widz [...] czuł się oszukany, że kuglarstwo nie dopisało, że jeden aktor nie 
troił się wystarczająco magicznie. Chciałbym [...] podziękować pani Michałowskiej 
za to, że się nie troiła. Pewien jestem, że stać ją było na dziesięć razy bogatszą pan
tomimę gestów, na ״cudowne rozmnożenie” głosu, mogła mieć bogatsze akcesoria, 
więcej [...] reflektorów, a na taśmę nagraną całą kupę podpórek akustycznych. [...] 
Chciałbym Danucie Michałowskiej podziękować za to, że działo się inaczej. [...] Ko
chać tekst, to poświęcić mu najpierw długie godziny myśli, a potem odtworzyć prosto 
i nieomylnie”. J. Rostworowski, Dzisiejszy״Pan Tadeusz"...
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Sama Artystka niechętnie wypowiadała się na temat swego stylu 
aktorskiego. Warto tu jednak przywołać fragment z rozmowy z Je
rzym Hordyńskim.

W  Teatrze Rapsodycznym cechą charakterystyczną była umowność arty
styczna, aktor nie był postacią, lecz mówił o postaci. Mimo to słyszało się 
i pisało, że Michałowska w Eugeniuszu Onieginie gra Tatianę. Umowność 
w teatrze jednoosobowym jest jeszcze dalej posunięta, a zarazem epi
ckość. Nie można mnie utożsamiać z Izoldą i Tristanem, mimo że różnice 
między postaciami są pokazane środkami aktorskimi. Widzowie przecież 
widzą te postacie. Ruch palców, pochylenie głowy, ton -  różnicuje bo
haterów, aczkolwiek nigdy nie chcę być postaciami. Jakoś udało mi się 
uchwycić styl aktorskiego opowiadania. Jest to uteatralnienie recytacji29.

Od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy teatr jednego 
aktora stał się istotną częścią polskiego życia teatralnego analizując 
przedstawienia Michałowskiej zastanawiano się nad odrębnością 
propozycji przedstawianej przez byłą aktorkę Teatru Rapsodyczne
go w porównaniu z pozostałymi artystami uprawiającymi ten rodzaj 
sztuki scenicznej. Juliusz Kydryński -  pisząc o samodzielnych wy
stępach Haliny Mikołajskiej, Anny Lutosławskiej, Ludmiły Legut 
-  w sposób dobitny podkreślał, że sztuka Michałowskiej ״różni się 
zasadniczo od sztuki wszystkich innych artystek fundujących sobie 
swój własny Teatr Jednego Aktora”. Nie określił tych różnic w spo
sób precyzyjny, warto jednak przywołać fragment jego wypowiedzi:

29 J. Hordyński, Z  Michałowską w  Italii, ״Zycie Literackie” 1966 nr 11, s. 5. 
W  roku 1963 w rozmowie z M ichałem Misiornym mówiła: ״W  mojej pracy arty
stycznej decydującym czynnikiem jest szkoła Teatru Rapsodycznego, gdzie aktor nie 
tylko jest postacią, ale również mówi o niej, komentuje ją. Chcę jak  najwięcej mówić 
widzowi o postaci, po to, by pomóc jego wyobraźni w  stworzeniu własnego obrazu sce
nicznego. Z  tego też względu tzw. rysunku aktorskiego, czyli środków teatru drama
tycznego, używam bardzo niewiele i raczej tylko aluzyjne, po to by stworzyć jedynie 
jakieś sygnały akcji dramatycznej, przestrzeni”. Danuta Michałowska o ״teatrze jednego 
aktora”. Rozmawiał M . Misiorny, ״Siódmy Głos Tygodnia” 1963 nr 15 (14 IV).
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M imo pozornej identyczności formy występu, jednoosobowy teatr M i
chałowskiej pozostaje -  wśród innych teatrów jednoosobowych -  zja
wiskiem odosobnionym. Chyba dlatego, że owa identyczność formy 
jest właśnie pozorna: w istocie Michałowska tworzy rzeczywiście nowy, 
chciałoby się powiedzieć: awangardowy kształt teatru, nieprzypominają- 
cego w niczym -  albo przypominającego bardzo mało -  teatr tradycyjny, 
podczas gdy wszystkie jej koleżanki -  wspaniałej i wielkiej Haliny M iko
łajskiej nie wyłączając -  przenoszą po prostu do swych ״Teatrów Jednego 
Aktora” doświadczenia i konwencje wyniesione z teatru tradycyjnego, tyle 
że obywają się bez partnerów czy partnerek, dając coś w rodzaju własnego 
recitalu aktorskiego30.

Michałowska w sposób niezwykle świadomy dążyła do ubóstwa 
 -Doświad״ .dekoracji”: kotara, podest, stół, jedno czy dwa krzesła״
czenie każe nam wierzyć -  notowała przy okazji premiery Komu 
bije dzwon -  że sugestia op isu  osób, miejsca, atmosfery czy sytu
acji jest często silniejsza niż najbardziej nawet udane odtworzenie 
wszystkich realiów”31. O wiele większą rolę przypisywała kostiumo
wi. Każdy element tego kostiumu coś znaczył. ״Bardzo długo myślę 
nad kostiumem do danego spektaklu -  mówiła w jednym z wy
wiadów -  Na ogół staram się, żeby był on normalną, współczesną 
suknią, a jednocześnie nie całkiem nadawał się do wyjścia na ulicę, 
czy na wizytę”. Znamienne, że w relacjach krytyki najczęściej obok 
uwag o interpretacji tekstu pojawiają się wzmianki o stroju Aktorki. 
Wystarczy tutaj przypomnieć uwagi o znaczeniu kostiumu w Komu 
bije dzwon: żołnierska, niby sportowa kurtka, sportowy sweter, sze
roka, czarna spódnica i chustka w bardzo kolorowe kwiatki, która 
nie przestając być częścią kostiumu, w określonych fragmentach 
przedstawienia odgrywała rolę rekwizytu -  te elementy stroju re
cenzenci uznali za niezwykle istotne w interpretacji powieści H e
mingwaya.

30 J. Kydryński, WTeatrze Jednego Aktora, ״Życie Literackie” 1965 nr 705 (1 VIII).
31 Program do: E. Hemingway, Komu bije dzwon, 8 XI 1965 r.
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Oceniając środki aktorskiego wyrazu, krytyka wielokrotnie pod
kreślała, że Michałowska nie robi niczego dla efektu, każdy jej gest, 
ruch, spojrzenie jest precyzyjnie przemyślane.

Recenzenci i widzowie kolejnych przedstawień z podziwem wy
powiadali się o fenomenalnej pamięci Artystki, która przeważnie 
nie mając suflera, bez ״wpadek” potrafiła grać niekiedy ponaddwu- 
godzinne spektakle, w całości przecież oparte na interpretacji słowa. 
Tę dyscyplinę i sumienność w pracy nad tekstem wyniosła z Teatru 
Rapsodycznego. W  zespole Kotlarczyka ״było nie do pomyślenia, 
by mogły rozpocząć się próby sceniczne, sytuacyjne, zanim wszyscy 
aktorzy nie opanowali jak najdokładniej tekstu -  pamięciowo, tech
nicznie i interpretacyjnie”. To była -  jak wielokrotnie przyznawała 
-  prawdziwa szkoła teatru. W  Teatrze Jednego Aktora nie miała 
suflera nie tyle ze względów oszczędnościowych, ile z powodów 
ideowych. W  Teatrze Rapsodycznym ״instytucja suflera nie istniała 
nigdy, na żadnym etapie pracy w teatrze, w pierwszych latach nie 
było też inspicjenta, każdy aktor musiał stale czuwać nad sobą i nad 
całością przedstawienia, musiał interesować się wszystkim, co do
tyczyło spektaklu od początku do końca”32. To doświadczenie rap
sodyczne uważa do dzisiaj za jedno z najcenniejszych. Pozwalało 
w ramach swego ״ubogiego” teatru funkcjonować zarówno w czasie 
krajowych, jak i zagranicznych występów.

Wróćmy jeszcze do kwestii pamięciowego opanowania tekstu. 
Artystka mówiła w 1964 roku:

W brew wyobrażeniom moich widzów nie miałam i nie mam nadzwy
czajnej pamięci. Zeby opanować tekst, muszę długo i żmudnie pracować.
To zresztą trud nieodłączny od sztuki aktora -  ćwiczy on tekst na tej
samej zasadzie, na jakiej muzyk ćwiczy palcówki33.

Nad Bramami raju pracowała dwa miesiące, po kilkanaście go
dzin dziennie. Mając wcześniej wyznaczoną datę premiery, narzu

32 D. Michałowska, Teatr Mieczysława Kotlarczyka, ״Teatr” 1979 nr 4, s. 20.
33 Pej'otl, Nasze rozmowy: Danuta Michałowska...
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ciła sobie niezwykle surową dyscyplinę pracy. Już przy pierwszym 
spektaklu Teatru Jednego Aktora przekonała się, że opanowanie pa
mięciowe tekstu powinno być ściśle powiązane z kolejnymi etapami 
interpretacji tekstu. W  przyszłości nigdy nie akceptowała metody 
uczenia się tekstu na pamięć ״na czysto”, bez określenia znaczeń, 
wartości interpretacyjnych poszczególnych fragmentów. Praca nad 
Pieśnią nad Pieśniami zajęła Aktorce blisko pół roku. Przygotowa
niu scenariusza i scenicznej interpretacji N N  czyli Tatiana po raz 
483-ci poświęciła blisko dwa lata.

Przez wiele lat obserwowałem tę systematyczną, żmudną pracę 
Michałowskiej nad tekstem, połączoną z ćwiczeniami aparatu gło
su, mimiką twarzy, wyrazistością oczu, sprawnością fizyczną. Potra
fiła w sposób konsekwentny realizować harmonogram prób. Było 
to tym bardziej godne podziwu, że realizacja tego artystycznego 
planu pracy odbywała się we własnym mieszkaniu, które niejedne
go aktora skłaniałoby do lenistwa i rozgrzeszania z ludzkiej chęci 
znajdowania sobie różnych powodów uzasadniających przesunięcie 
zaplanowanej próby. Wszak Michałowską -  artystkę Teatru Jedne
go Aktora -  miała dyscyplinować Danuta Michałowska.

Pięćdziesięcioletnie dzieje Teatru Jednego Aktora Danuty M i
chałowskiej skłaniały i skłaniają do postawienia pytania o ewolucję, 
jakiej podlegał teatr krakowskiej Artystki. W  roku 1969 zapytana 
o przemiany dokonujące się w jej teatrze od 1961 roku -  premiery 
Bram raju -  udzieliła odpowiedzi, pod którą i dzisiaj się podpisuje:

Nie wydaje mi się, aby teatr przeze mnie tworzony uległ jakiejś widocznej 
ewolucji. Staram się o doskonalenie tzw. warsztatu aktorskiego i podpo
rządkowywanie środków tekstowi, staram się także, aby wystawione przez 
mnie teksty były możliwie różne, a co za tym idzie i tonacja każdego 
spektaklu inna. Jednak przy zasadniczym punkcie wyjścia, że mianowicie 
tekst podaję ja  -  nie jakaś postać -  nie można się łudzić, że wynalazczość 
będzie nieskończona. Bronię się zresztą świadomie przed tzw. pomysłami. 
Staram się natomiast jak najlepiej podać tekst34.

34 Teatr dla wszystkich. Rozmowa z Danutą Michałowską...
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Kończąc, wróćmy jeszcze do losów teatru jednego aktora 
w ostatnim półwieczu. Trudno nie zgodzić się z krytykami trak
tującymi ten rodzaj wypowiedzi jako swoisty worek, do którego 
można bez konsekwencji wrzucić wszystko, co umownie mieści się 
w występach ״samotnego aktora”. Kiedy na początku lat sześćdzie
siątych XX wieku Michałowska i Wojciech Siemion przedstawiali 
swoje pierwsze spektakle, byli przekonani, że zagrają ״monodramy” 
parę razy i będą musieli pracować nad nową premierą. Powodzenie 
tej formuły artystycznej było dla nich zaskoczeniem. Zaskoczeniem 
był także stopień zainteresowania teatrem jednego aktora ze strony 
innych aktorów, często uznanych już artystów scen dramatycznych. 
Ale już

...pod koniec lat sześćdziesiątych moda na teatr jednego aktora stała się 
tak zaraźliwą, że nie uchroniły się od niej nawet wybitne indywidualności, 
które zawsze pracowały w zespole i nie wykazywały nigdy wyraźniejszych 
predyspozycji do działania w pojedynkę. Później zaczęto wręcz naduży
wać tego pojęcia, podłączając do niego przypadkowe, często szmirowate 
programy zmontowane przez pospolitych chałturzystów, którzy dodatko
wymi występami chcieli sobie dorobić paręset złotych do chudej pensji35.

Pamiętając więc o pokrętnych drogach rozwoju tej formy tea
tralnej, trzeba z całym przekonaniem stwierdzić, że Michałowska 
z pełną świadomością wybrała w 1961 roku Teatr Jednego Aktora 
i przez pół wieku jest wierna idei tego teatru, oraz w pełni kon
sekwentna w realizacji zasadniczych założeń artystycznych swego 
teatru.

35 B. M am oń, Michałowska, ״Tygodnik Powszechny” 1977 nr 14 (3 IV).
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Spoglądając na cały dorobek artystyczny Michałowskiej -  siedem
dziesiąt lat obecności na scenie trzech teatrów: Teatru Rapsodycz
nego, Teatru Jednego Aktora i Teatru Godziny Słowa, trzeba pod
kreślić wierność ideom, które kształtowały pokolenie uformowane 
przez lata II Rzeczypospolitej. Już w książce Los artysty w czasach 
zniewolenia podkreśliłem, że aktorzy z okupacyjnego, ale i w części 
z pierwszego powojennego okresu działalności Teatru Rapsodycz
nego oraz wierne nawet w najtrudniejszych momentach dziejów 
zespołu grono widzów to byli ludzie ukształtowani przez określony 
świat doświadczeń historycznych. Ludzie wychowani przez mię
dzywojenne gimnazjum, literaturę romantyczną i neoromantyczną 
kultywowaną przez szkołę i dom, ludzie kształtowani przez Kościół 
i tradycję świąt narodowych.

Literatura, głównie poezja narodowo-romantyczna stanowiła tam stra
wę codzienną, drogowskaz, zwieńczenie systemu wartości. Pełno było 
jej i jej ducha na lekcjach polskiego, języków obcych, śpiewu, próbach 
chóru, w przedstawieniach amatorskich i wieczorkach artystycznych, na 
zbiórkach i obozach harcerskich i w szkolnym kółku literackim. Pierwsze 
skrzypce grał najczęściej polonista1.

O tych wspólnych doświadczeniach, kształtujących pokolenie 
artystów i widzów Teatru Rapsodycznego, a później widzów Tea-

1 M . Kuszowa, Kwiatek dla pana Mieczysława [w:] ״...trzeba dać świadectwo”, 
s. 117.
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tru Jednego Aktora, pisał Miłosz w Zniewolonym umyśle. Pokolenie 
Kotlarczyka to byli ludzie uformowani ״w porządku cywilizacji na
rastającej wiekami”, przywiązani do religii. Wychowanie religijne 
sprawiało, że w człowieku pozostawały ״złoża emocjonalne i ocena 
takich postępków, jak krzywdzenie bliźniego, kłamstwo, morder
stwo, zachęcanie do nienawiści -  jako postępków brzydkich, cho
ciażby miały one służyć wzniosłym celom”. To byli ludzie uczący się 
historii swego narodu, czytający ״z upodobaniem dawnych poetów 
i myślicieli”, dumni z tego dziedzictwa, pamiętający o wielowieko
wych walkach w obronie granic ojczyzny, naznaczeni doświadcze
niem lat wojny i okupacji. ״Lojalność wobec przeszłości, pełnej ofiar 
i wysiłków [...] rodaków dążących do utrzymania niepodległości 
państwa” przedstawiała się im jako jedna z podstawowych wartości. 
Poza tym -  i ten aspekt był niezwykle ważny dla tego pokolenia -  
uczono ich od dziecka - - ”i przeniknęło to weń głęboko״   że Polska 
należy do ״cywilizacji wywodzącej się z Rzymu i że stanowi część 
Europy, że więc ten związek należy kultywować i cenić”2.

Michałowska przy różnych okazjach podkreślała, że taki świat ją 
osobiście i jej teatr ukształtował. Świat ludzi urodzonych w ostat
nim dziesięcioleciu czasów zaborów i pierwszego dziesięciolecia 
niepodległej już Rzeczypospolitej. Może dlatego coraz boleśniej 
w ostatnich latach odczuwała fakt, iż na widowni pojawia się mniej 
ludzi, którzy wyrastali w kręgu tych samych idei, wartości.

Ludwik Flaszen w roku 1964, przy okazji recenzji Pana Tade
usza, pisał o polonistycznym rodowodzie teatru, wrażliwości poe
tyckiej -  szerzej literackiej, aktorstwa Michałowskiej. Była w tym 
stwierdzeniu pochwała i krytyka zarazem. Pisał:

Styl Michałowskiej jest stylem kaligraficznym; ona sama -  M uzą po
lonistycznych seminariów. I wzrusza chwilami -  co tu gadać -  ów po
lonistyczny zakątek mojej duszy, który ocalał jeszcze pod pokładami

2 Cz. Miłosz, Zniewolony umysł. Lekcja literatury z Czesławem Miłoszem i Włodzi
mierzem Boleckim, posłowie W. Bolecki, Kraków 1999, s. 39-40.

196



Zakończenie

wszelakiej zgnilizny, niby wspomnienie dzieciństwa. Michałowska sta
nowi łabędzi śpiew tego pojmowania poezji, przez jakie przejdzie każdy 
mieszkaniec tego kraju, zanim nie zacznie myśleć samodzielnie3.

Ponad czterdzieści lat od wypowiedzenia tego sądu, niejeden 
widz mógłby powiedzieć, że teatr, a szczególnie kolejne pokolenia 
studentów krakowskiej PW ST formowane przez Michałowską, 
mogą być wdzięczne Artystce za to, że ten jej ״łabędzi śpiew” -  
mimo nieprzychylnej atmosfery -  słychać jeszcze na początku no
wego wieku. A sama Michałowska mimo upływu lat nie ukrywa, 
że stwierdzenie, iż jej teatr ma polonistyczny rodowód, jest dla niej 
jednym z najprzyjemniejszych komplementów.

Czy można tę opowieść o Danucie Michałowskiej zamknąć ja
kimś podsumowaniem? Zbigniew Osiński w wydanej w roku 2003 
Pamięci Reduty, wieloaspektowej monografii legendarnego zespołu 
Juliusza Osterwy, zanotował, że ״w żywej tradycji polskiego tea
tru [...] przykład Reduty pozwala sobie uświadomić, czym może 
być jeszcze droga przez labirynt zwany teatr i co na tej drodze jest 
jeszcze możliwe” 4. Wydaje mi się, że słowa Osińskiego dotyczące 
Reduty i Osterwy, można odnieść również do Rapsodyków, Kot- 
larczyka, Michałowskiej i tym samym stwierdzić, iż pamięć Teatru 
Rapsodycznego (z okresu okupacji i pierwszych powojennych lat), 
pamięć Danuty Michałowskiej pozostaje ״w yzw aniem , a w ob
liczu zagrożeń wynikających z rynkowego traktowania sztuki, za
lewu tandety i nieomal zupełnego rozmycia się hierarchii warto
ści -  również w y rzu tem ”. Rapsodycy, Kotlarczyk, Michałowska, 
podobnie jak bohaterowie książki Osińskiego, ״byliby [i są] obecnie 
równie kłopotliwi, jak w czasach, na jakie przypadła ich działalność.

3 L. Flaszen, M uza Michałowska, ״Echo Krakowa” 1964, 27 IV.
4 Z. Osiński, Pamięć Reduty. Osterwa. Limanowski, Grotowski, G dańsk 2003, 

s. 107.
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Tacy jak oni okazują się zawsze niewygodni, niezależnie od zmie
niających się okoliczności i ich kontekstów”5.

Powrót w zakończeniu mojej opowieści o Michałowskiej do 
Osterwy i Reduty jest nieprzypadkowy. W  tym nawiązaniu tkwią 
co najmniej dwa znaczenia. Pierwsze, konkretne, odnoszące się do 
wydarzeń z ostatnich lat międzywojnia, czasów wojny i okupacji. 
Michałowska przy różnych okazjach wspominała o chęci wstąpie
nia do Reduty, o wojennych spotkaniach z Osterwą i pracach arty
stycznych zadanych przez Osterwę bądź powstających z inspiracji 
tego wielkiego artysty. Ale dla mnie ważniejsze jest to drugie zna
czenie, odnoszące się do losów artystów, którzy zarówno przez sam 
sposób bycia, jak i rodzaj uprawianej działalności artystycznej nie 
mieszczą się w ״poetyce” współczesnego życia teatralnego. Są dla 
współczesności i potomnych właśnie -  w yzw an iem  i w yrzu tem .

Po paru latach gromadzenia materiałów, po miesiącach zmagań 
z kolejnymi fragmentami tekstu o Michałowskiej -  aktorce Teatru 
Rapsodycznego, Teatru Jednego Aktora, Teatru Godziny Słowa, 
zastanawiając się nad zakończeniem tej książki, w chwili bezradno
ści wziąłem po raz kolejny do ręki Pamięć nie zawsze świętą -  wspo
mnienia, które poniekąd zainspirowały mnie do napisania pracy 
o Michałowskiej. We Wstępie zacytowałem jedno zdanie znajdu
jące się na okładce wspomnianej książki. W  tym samym miejscu 
odnalazłem słowa, które poniekąd wyrażają kierunek, istotę moich 
naukowych zmagań z biografią i twórczością Michałowskiej. Były 
to działania zmierzające do ukazania losów kobiety, aktorki ״niepo- 
kornej, która przez całe życie najwyżej ceniła niezależność. Za cenę 
trudnych wyborów udowadniała, że tylko to, co tworzone z wiarą, 
daje satysfakcję i spełnienie”. Do czytelnika należy już ocena rezul
tatów tych teatrologicznych zmagań.

Kraków, 2005 — styczeń 2011 roku

5 Ibidem, s. 107 i 109.
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Teatr Rapsodyczny 

I okres: okupacyjny

1941
K RÓ L-D U C H , Juliusz Słowacki.
M uzyka: Fryderyk Chopin, plastyka: Tadeusz Ostaszewski 
Aktorzy: Halina Królikiewicz, D anu ta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew

ska, Mieczysław Kotlarczyk, Karol Wojtyła.
Premiera 1 listopada

1942
BENIO W SKI, Juliusz Słowacki.
Aktorzy: Halina Królikiewicz, D anu ta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew

ska, Mieczysław Kotlarczyk, Karol Wojtyła.
Premiera 14 lutego

H Y M N Y , Jan Kasprowicz.
Aktorzy: Halina Królikiewicz, D anu ta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew

ska, Mieczysław Kotlarczyk, Karol Wojtyła.
Premiera 28 marca

G O D ZIN A  W YSPIAŃSKIEGO.
Aktorzy: Halina Królikiewicz, D anu ta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew

ska, Mieczysław Kotlarczyk, Karol Wojtyła.
Premiera 22 maja
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P O R T R E T  A R T Y S T Y , Cyprian Kamil Norwid.
Aktorzy: Halina Królikiewicz, D anu ta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew

ska, Mieczysław Kotlarczyk, Karol Wojtyła (?).
Premiera 3 października

P A N  T A D E U S Z , Adam Mickiewicz.
Aktorzy: Halina Królikiewicz, D anu ta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew

ska, Mieczysław Kotlarczyk, Karol Wojtyła.
Premiera 28 listopada

1943
S A M U E L  Z B O R O W S K I , Juliusz Słowacki.
Muzyka: Władysława Markiewiczówna. Aktorzy: Halina Królikiewicz, D a 

nu ta  M ichałowska, Krystyna Ostaszewska, Mieczysław Kotlarczyk, Ta
deusz Kwiatkowski, Karol Wojtyła.

Premiera 16 marca

II okres: 1945-1953

1945
G R A Ż Y N A  -  K O N R A D  W A L L E N R O D  -  Z A W I S Z A  C Z A R N Y , Adam 

Mickiewicz, Juliusz Słowacki. Fragmenty.
Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: 

Antoni Zuliński,przy fortepianie: Krystyna Niżyńska.
Aktorzy: Halina Królikiewicz, D anu ta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew

ska, Mieczysław Kotlarczyk, Maciej Maciejewski, Antoni Zuliński.
Premiera 22 kwietnia

P A N  T A D E U S Z , Adam Mickiewicz. Fragmenty.
Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: 

Antoni Zuliński, przy fortepianie: Krystyna Niżyńska, plastyka: Tadeusz 
Ostaszewski,

Aktorzy: Halina Królikiewicz, D anu ta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew
ska, Mieczysław Kotlarczyk, Maciej Maciejewski, Antoni Zuliński.

Premiera 23 maja
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BENIO W SKI, Juliusz Słowacki. Fragmenty.
Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: 

Antoni Zuliński, przy fortepianie: Krystyna Niżyńska, plastyka: Tadeusz 
Ostaszewski.

Aktorzy: Halina Królikiewicz, D anu ta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew
ska, Mieczysław Kotlarczyk, Maciej Maciejewski, Antoni Zuliński.

Premiera 30 czerwca

H Y M N Y , Jan Kasprowicz. Fragmenty.
Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: 

Antoni Zuliński,przy fortepianie: Krystyna Niżyńska, wiolonczela: Stefa
nia Gorecka, plastyka: Tadeusz Ostaszewski.

Aktorzy: Halina Kwiatkowska, D anuta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew
ska, Alina Urbańczykowa, Jan Adamski, Mieczysław Kotlarczyk, August 
Kowalczyk, Antoni Zuliński.

Premiera 9 listopada

BAJKA, Adam Mickiewicz (KRÓL BOBO I  KRÓLEW NA LALA), Juliusz 
Słowacki (O JA N K U  SZEWCZYKU), Lucjan Rydel (O K ASI I  K RÓ LE
WICZU), Kazimierz Tetmajer (JAK JA N O SIK  TAŃCZYŁ Z  CESARZO
WĄ), Leopold Staff (O ZD O BYW CY SŁOŃCA; BYŁO TO DAWNO; 
BAJKA).

Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu: Mieczysław Kotlarczyk, muzy
ka: Antoni Zuliński,przy fortepianie: Krystyna Niżyńska, skrzypce: Maria 
Mikuszewska, wiolonczela: Stefania Gorecka, plastyka: Tadeusz Osta
szewski.

Aktorzy: Halina Kwiatkowska, D anuta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew
ska, Alina Urbańczykowa, Jan Adamski, Mieczysław Kotlarczyk, August 
Kowalczyk, Antoni Zuliński.

Premiera 10 grudnia

1946

N O C  W IGILIJNA, Adam Mickiewicz (DZIADY), Juliusz Słowacki (ZŁO 
TA CZASZKA), Wyspiański (W ESELE; W YZW OLENIE), Władysław 
St. Reymont (CHŁOPI). Fragmenty.

Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu: Mieczysław Kotlarczyk, muzy
ka: Antoni Zuliński,przy fortepianie: Krystyna Niżyńska, skrzypce: Maria
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Mikuszewska, wiolonczela: Stefania Gorecka, plastyka: Tadeusz Osta
szewski. Aktorzy: Halina Kwiatkowska, D anu ta  M ichałowska, Krystyna 
Ostaszewska, Alina Urbańczykowa, Jan Adamski, Mieczysław Kotlar- 
czyk, August Kowalczyk, Antoni Zuliński.

Premiera 25 stycznia

SŁOW O O KO ŚCIUSZCE, Karol H ubert Rostworowski (C ZERW O N Y  
M ARSZZ), Adolf Nowaczyński (PU ŁASKI W  AM ERYCE), Władysław 
St. Reymont (INSUREKCJA), Wojciech Bogusławski (KRAKOWIACY  
I  GÓRALE). Fragmenty.

Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu: Mieczysław Kotlarczyk, muzy
ka: Antoni Zuliński,przy fortepianie: Krystyna Niżyńska, skrzypce: Maria 
Mikuszewska, wiolonczela: Stefania Gorecka, plastyka: Janina Garycka, 
Tadeusz Ostaszewski.

Aktorzy: Halina Kwiatkowska, D anuta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew
ska, Jan Adamski, Mieczysław Kotlarczyk, August Kowalczyk, Antoni 
Zuliński.

Premiera 15 marca

W IELKANOC, Karol H ubert Rostworowski (JUDASZ Z  KARIOTHU), 
Emil Zegadłowicz (POW SINOGI BESKID ZKIE, NAW IED ZEN I), 
Stanisław Wyspiański (AKROPOLIS). Fragmenty.

Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczy
sław Kotlarczyk, muzyka: Antoni Zuliński, przy fortepianie: Krystyna 
Niżyńska, skrzypce: M aria Mikuszewska, wiolonczela: Stefania Gorecka, 
plastyka: Janina Garycka, Tadeusz Ostaszewski.

Aktorzy: Halina Kwiatkowska, D anuta  M ichałowska, Anna Namysłowska, 
Krystyna Ostaszewska, Jan Adamski, Mieczysław Kotlarczyk, August 
Kowalczyk, Antoni Zuliński.

Premiera 12 kwietnia

SIE LA N K A , Jan Kochanowski (SOBÓTKA), Szymon Szymonowic (Ż E Ń 
CY), Franciszek Karpiński (LAU RA I  FILON), Kazimierz Brodziński 
(W IESŁAW), Stanisław Wyspiański (W ESELE), Władysław St. Rey
m ont (CHŁOPI). Fragmenty.

Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczy
sław Kotlarczyk, muzyka: Antoni Zuliński,przy fortepianie: Krystyna Ni-
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żyńska, skrzypce: M aria Mikuszewska, wiolonczela: Stefania Gorecka,pla- 
styka: Janina Garycka, Zbigniew Kamykowski, rytmika: W anda Szczuka.

Aktorzy: Halina Kwiatkowska, D anuta  M ichałowska, Krystyna Ostaszew
ska, Mieczysław Kotlarczyk, August Kowalczyk, Antoni Żuliński.

Premiera 21 maja

Ż O Ł N IE R Z O W I RAPSO D .
Teksty: Stanisław Baliński, Zdzisław Broncel, Władysław Broniewski, Kon

stanty Ildefons Gałczyński, Jan Huszcza, Mieczysław Jastrun, Aleksan
der Rymkiewicz, Julian Tuwim.

Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczysław 
Kotlarczyk, muzyka: Kazimierz Meyerhold, przy  fortepianie: Krystyna 
Niżyńska, wiolonczela: Stefania Gorecka, klarnet: Andrzej Łoziński, pla
styka: Janina Garycka, Zbigniew Kamykowski, rytmika: Barbara Wolska.

Aktorzy: Magdalena Grodyńska, Ludmiła Legut, D anu ta  M ichałowska, 
Anna Namysłowska, Krystyna Ostaszewska, Renata Rogozińska, Jan 
Adamski, Stanisław Balewicz, Zbigniew Izdebski, Jan Klimowski, M ie
czysław Kotlarczyk, August Kowalczyk.

Premiera 6 października

K RO L-D U C H , Rapsodów fragmenty, Juliusz Słowacki.
Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczysław 

Kotlarczyk, szata: rapsodyczna, znak i plastyka: Franciszek Walczowski, 
muzyka: Fryderyk Chopin,przy fortepianie: Krystyna Niżyńska, rytmika: 
Barbara Wolska. Aktorzy: Magdalena Grodyńska, Ewa Heise, Teresa La
rysz, Ludmiła Legut, D anu ta  M ichałowska, Anna Namysłowska, Kry
styna Ostaszewska, Jan Adamski, Jan Jaźwiec, Mieczysław Kotlarczyk, 
August Kowalczyk, M arian Siekierski.

Premiera 2 listopada

R O Z K O SZ  A  K RO TO F ILA . Humor staropolski, Mikołaj Rej (Z W IE R 
CIADŁO), Jan Kochanowski (PIEŚN I I  FRASZKI), Ignacy Krasicki 
(PIJAŃSTWO, ŻONA M ODNA, M ONACHOM ACHIA), Adam Naru
szewicz (C H U D YLITERAT). Fragmenty.

Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczy
sław Kotlarczyk, muzyka: W łodzimierz Poźniak,przy  fortepianie: Krysty
na Niżyńska, wiolonczela: Stefania Gorecka, klarnet: Andrzej Łoziński,
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plastyka: Janina Garycka, Zbigniew Kamykowski, gest i rytmika: Barbara 
Wolska.

Aktorzy: Magdalena Grodyńska, Halina Kwiatkowska, Ludmiła Legut, D a 
n u ta  M ichałowska, Anna Namysłowska, Krystyna Ostaszewska, Jan 
Adamski, Jan Klimowski, Mieczysław Kotlarczyk, August Kowalczyk.

Premiera 10 grudnia

1947
SA M U E L ZBO RO W SKI, Juliusz Słowacki. Fragmenty.
Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczysław 

Kotlarczyk, muzyka: Władysława Markiewiczówna,przy fortepianie: Kry
styna Niżyńska,plastyka: Janina Garycka, gest i rytmika: Barbara Wolska.

Aktorzy: Magdalena Grodyńska, Halina Kwiatkowska, D anu ta  M ichałow 
ska, Anna Namysłowska, Krystyna Ostaszewska, Jan Adamski, Mieczy
sław Kotlarczyk, August Kowalczyk.

Premiera 25 marca

RAPSO D Y, Stanisław Wyspiański (BO LESŁAW  ŚMIAŁY, H E N R Y K  PO
BOŻNY, K A Z IM IE R Z  WIELKI).

Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczy
sław Kotlarczyk, muzyka: Józef Edmund T itz ,plastyka: Barbara Wolska, 
oprawa: rapsodyczna, przy fortepianie: Krystyna Niżyńska, Chór Cecy- 
liański pod kier. A. Szafrańca.

Aktorzy: Ludmiła Legut, D anu ta  Michałowska, Anna Namysłowska, Kry
styna Ostaszewska, Mieczysław Kotlarczyk, August Kowalczyk, Zyg
m unt Piasecki.

Premiera 11 października

D IA L O G I M IŁO ŚC I, (KLEOPATRA, TYRTEJ), Cyprian Kamil Norwid.
Praca nad słowem: zespołowa, układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczy

sław Kotlarczyk, muzyka: Zbigniew Jeżewski, przy fortepianie: Krystyna 
Niżyńska, plastyka: Barbara Wolska, oprawa: Tadeusz Janowski.

Aktorzy: Ludmiła Legut, D anu ta  Michałowska, Anna Namysłowska, Kry
styna Ostaszewska, Stanisław Gronkowski, Mieczysław Kotlarczyk, Au
gust Kowalczyk.

Premiera 3 grudnia
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1948
E U G E N IU SZ  ONIEGIN, romans wierszem, Aleksander Puszkin.
Przekład: Leo Belmont, Julian Tuwim, praca nad słowem: zespołowa, układ 

tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: Zbigniew 
Jeżewski, przy  fortepianie: Krystyna Niżyńska, plastyka: Barbara Wolska, 
oprawa i światło: Władysław Librant.

Aktorzy: Janina Bocheńska, D anu ta  M ichałowska, Anna Namysłowska, 
Krystyna Ostaszewska, Stanisław Gronkowski, August Kowalczyk, Zyg
m unt Piasecki.

Premiera 18 lutego

L O R D  JIM , Opowieść w  IV  częściach, Joseph Conrad.
Przekład: Aniela Zagórska, adaptacja tekstu, inscenizacja i reżyseria: Mieczy

sław Kotlarczyk, współpraca reżyserska: Barbara Wolska, muzyka: Antoni 
Zuliński, przy fortepianie: Krystyna Niżyńska, wiolonczela: Andrzej Ko
morowski, oprawa: Janina Garycka, Tadeusz Ostaszewski, światło: W ła
dysław Librant.

Aktorzy: Janina Bocheńska, D anu ta  M ichałowska, Anna Namysłowska, 
Krystyna Ostaszewska, Stanisław Gronkowski, Mieczysław Kotlarczyk, 
August Kowalczyk, Władysław Pawłowicz, Zygmunt Piasecki.

Premiera 12 czerwca

1949
P A N  TADEUSZ, Adam Mickiewicz. Fragmenty.
Adaptacja, inscenizacja i reżyseria: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: Zbigniew 

Jeżewski, scenografia: Tadeusz Ostaszewski, plastyka: W anda Szczuka, 
światło: M arian Kuciara.

Aktorzy: Janina Bocheńska, M aria Dikówna, Lena Iwanow, D anuta  M icha
łowska, Anna Namysłowska, Krystyna Ostaszewska, Stanisław Gron- 
kowski, Mieczysław Kotlarczyk, August Kowalczyk, W ładysław Pawło
wicz, Zygmunt Piasecki, Sław [Mieczysław] Voit. W  późniejszym okresie 
w  spektaklu występowali: M aria Balewicz, Izabella Gajdarska, Irena Zół- 
towska, Jan Adamski, Piotr Pawłowski.

Premiera 23 lutego

205



Teatr Danuty Michałowskiej. O d Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego

BENIO W SKI, Juliusz Słowacki.
Układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: Zbigniew 

Jeżewski, scenografia: Tadeusz Ostaszewski,plastyka: Wanda Szczuka.
Aktorzy: M aria Balewicz, Janina Bocheńska, Izabella Gajdarska, Xenia Jaro

szyńska, Danuta Jodłowska, D anu ta  M ichałowska, Anna Namysłowska, 
Krystyna Ostaszewska, Zofia Pawłowska, M aria Świętoniowska, Wanda 
Szczuka, Irena Zółtowska, Jan Adamski, Stanisław Gronkowski, M ie
czysław Kotlarczyk, August Kowalczyk, Władysław Pawłowicz, Piotr 
Pawłowski, Tadeusz Śliwiak, Mieczysław Voit, Zdzisław Zazula.

Premiera 29 października

E U G E N IU SZ  O NIEGIN, Aleksander Puszkin.
Przekład: Leo Belmont, Julian Tuwim; adaptacja, inscenizacja i reżyseria: 

Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: Zbigniew Jeżewski, scenografia: Tadeusz 
Ostaszewski,plastyka: W anda Szczuka, Barbara Wolska, światło: Marian 
Kuciara. Aktorzy: Janina Bocheńska, Izabella Gajdarska, D anu ta  M icha
łowska, Krystyna Ostaszewska, Stanisław Gronkowski, August Kowal
czyk, Mieczysław Voit.

Premiera 4 grudnia

1950
R O Z K A Z 269, W łodzimierz Majakowski, Siemion I. Kirsanow.
Przekład: Władysław Broniewski, Jan Kott, P. Kożuch, F. Porecki, Leon Pa

sternak, Artur Sandauer, Julian Tuwim, Adam Ważyk, Adam Włodek.
Adaptacja, inscenizacja i reżyseria: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: Ryszard 

Orlin, Józef E. T itz, scenografia: Janina Garycka, Tadeusz Ostaszewski, 
plastyka: W anda Szczuka, światło: M arian Kuciara.

Aktorzy: M aria Balewicz, Janina Bocheńska, Irena Byszewska, Izabella Gaj- 
darska, Krystyna Jaremczuk, D anu ta  M ichałowska, Anna Namysłowska, 
Krystyna Ostaszewska, Henryka Rodkiewicz, Jan Adamski, Stanisław 
Gronkowski, Mieczysław Kotlarczyk, August Kowalczyk, Piotr Pawłow
ski, Władysław Pawłowicz, Mieczysław Voit, studio: Krystyna Hanzel, 
Xenia Jaroszyńska, Danuta Jodłowska, Antoni Kawalec, Jan Mayzel, 
Zofia Pawłowska, Zuzanna Pobórka, Wojciech Schejbal, Jacek Stróżyń- 
ski, M aria Świętoniowska, M arian Szczerski, Tadeusz Szybowski, Maria 
Tyblewska, Zdzisław Zazula.

Premiera 12 listopada
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1951
A K T O R Z Y  W E L Z Y N O R Z E , według W illiama Shakespeare’a (H AM LET, 

H E N R Y K  IV, W ESOŁE K U M O SZK I Z  WINDSORU, ROM EO I  JU 
LIA, M AKBET).

Przekład: Ludwik Hieronim Morstin, dramaturgia, inscenizacja i reżyseria: 
Mieczysław Kotlarczyk, asystent reżysera: D anu ta  M ichałowska, muzy
ka: Józef Edmund T itz ,pawana: W. Byrd, kierownictwo muzyczne: Jerzy 
Jankowski, scenografia: Tadeusz Ostaszewski, plastyka: W anda Szczuka, 
światło: M arian Kuciara.

Aktorzy: Janina Bocheńska, Jadwiga Bujańska, Irena Byszewska, Izabella Gaj- 
darska, Krystyna Hanzel, Barbara Horawianka, Krystyna Jaremczuk, Xenia 
Jaroszyńska, Danuta Jodłowska, D anuta  Michałowska, Krystyna Osta
szewska, Zofia Pawłowska, Róża Siemieńska, Maria Swiętoniowska, Jan 
Adamski, Hugo Bolek, Stanisław Gronkowski, Antoni Kawalec, Mieczy
sław Kotlarczyk, August Kowalczyk, Piotr Pawłowski, Wojciech Schejbal, 
M arian Szczerski, Tadeusz Szybowski, Mieczysław Voit, Zdzisław Zazula.

Premiera 5 grudnia

1952
P O L O N E Z  IM Ć  PANA BO G U SŁAW SKIEG O . Sceny z  lat 1790-1794.
Teksty: Kuźnica Kołłątajowska, anonimowa poezja jakobińska, Jakub Jasiński, 

Wojciech Bogusławski, Jan Kiliński, Jan Duklan Ochocki, Jędrzej Kito- 
wicz, Władysław St. Reymont, Szopka: Mieczysław Voit.

Dramaturgia, inscenizacja i reżyseria: Mieczysław Kotlarczyk, asystent reży
sera: D anu ta  M ichałowska, muzyka i opracowanie muzyczne: Jerzy Jan
kowski, Zbigniew Jeżewski, kierownictwo muzyczne: Stefania Brożek, 
scenografia: Tadeusz Ostaszewski, szopka i lalki: Stanisław Gronkowski, 
plastyka: W anda Szczuka, światło: M arian Kuciara.

Aktorzy: Janina Bocheńska, Jadwiga Bujańska, Irena Byszewska, Izabella 
Gajdarska, Krystyna Hanzel, Barbara Horawianka, Krystyna Jaremczuk, 
Xenia Jaroszyńska, Danuta Jodłowska, D anu ta  M ichałowska, Krystyna 
Ostaszewska, Zofia Pawłowska, Róża Siemieńska, M aria Swiętoniow- 
ska, Jan Adamski, Hugo Bolek, Stanisław Gronkowski, Antoni Kawa
lec, Mieczysław Kotlarczyk, August Kowalczyk, Zenon Nocoń, Piotr 
Pawłowski, Stanisław Stróżyński, M arian Szczerski, Tadeusz Szybowski, 
Mieczysław Voit, Zdzisław Zazula.

Premiera 22 lipca
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P O R T R E T Y  I  A S T R O N O M I A . Sceny z życia Mikołaja Kopernika i Leonarda 
da Vinci 1485-1509, w ed ług  L udw ika  H ie ro n im a  M o rs tin a . 

Dramaturgia, inscenizacja i reżyseria: M ieczysław  K otlarczyk, współpraca 
dramaturgiczna i reżyserska: D anu ta  M ichałowska , muzyka: Z bign iew  
Jeżew ski, kierownictwo muzyczne: Stefan ia  B rożek, scenografia: T adeusz  
O staszew sk i,plastyka: W a n d a  Szczuka.

Aktorzy: Jan in a  B ocheńska, Irena  B yszew ska, Izabella  G ajdarska, K rystyna 
H an ze l, B arbara  H oraw ianka, K rystyna  Jarem czuk , X en ia  Jaroszyńska, 
D a n u ta  Jod łow ska, D anuta  M ichałowska , K rystyna  O staszew ska, Z o 
fia Paw łow ska, M a ria  Św iętoniow ska, H u g o  Bolek, A ndrze j G alos, S ta
nisław  G ronkow sk i, M ieczysław  K otlarczyk, P io tr  Paw łow ski, M arian  
Szczerski, T adeusz  Szybow ski, M ieczysław  Voit, Z dz is ław  Z azula. 

P rem iera  31 g ru d n ia

Stary Teatr, Kraków

1954

N O C E  N A R O D O W E , R o m an  B randstaetter.
Inscenizacja, reżyseria, opracowanie muzyczne: R o m an  N iew iarow icz 
Scenografia: B olesław  K am ykow ski 
Rola: C elin a  M ickiew iczow a 
P rem iera  15 lipca.

1955

R U Y B L A S , V ic to r H ugo .
Przekład: G ab rie l K arski 
Reżyseria: W ila m  H orzyca  
Scenografia: A ndrze j Pronaszko 
Rola: D w ó rk a  
P rem iera  2 0  lu tego

1956

D O M  B E R N A R D Y  A L B A , Federico  G arc ia  L orca.
Przekład: Jan  W in czak iew icz  
Reżyseria: H a lin a  G all 
Scenografia: Jo lan ta  B on i-M arczyńska
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Rola: Magdalena 
Premiera 14 marca

W YSOKA ŚCIANA, Jerzy Zawieyski.
Reżyseria: Halina Gall 
Scenografia: Wojciech Krakowski 
Rola: Łucja Klewińska 
Premiera 22 czerwca

1957
CYD, Pierre Corneille, Stanisław Wyspiański.
Scenografia: Wiesław Lange 
Reżyseria: Roman Zawistowski 
Rola: Szimena 
Premiera 8 września.

Teatr Rapsodyczny 

III okres: 1957-1961

1957
L E G E N D Y  Z Ł O T E  I  B Ł Ę K IT N E , Juliusz Słowacki (PIAST, M IE C ZY

SŁAW, BO LE SŁA W  ŚMIAŁY).
Dramaturgia, inscenizacja i reżyseria: Mieczysław Kotlarczyk, współpraca dra

maturgiczna i reżyserska: D anu ta  M ichałowska, współpraca literacka: Jan 
Kurczab, muzyka: Józef Edmund Titz, kierownictwo muzyczne: Stefania 
Brożek-Nowotarska, emisja głosu: Stefan Stałanowski, scenografia: Marian 
Raszkowski, plastyka ruchu: Henryk Duda, grafika: Urszula Gogulska. 

Aktorzy: Rapsod -  Tadeusz Malak,
I. Piast -  Tadeusz Obiedziński, Pycha -  Krystyna Rutkowska, W odan -  ***,

Ziemowit -  ***, Anioł -  Ryszard Olszak, Cesarz O tto -  Zenon Nocoń, 
Anioł II -  Zbigniew Gorzowski.

II. Mieczysław -  Czesław Meissner, Ziemomysł -  Ryszard Machowski, Pia
stunka -  Danuta Jodłowska/Maria Pabisiówna, Oda, Kapłanka -  Izabella 
Gajdarska/Danuta Jodłowska, Dobrawna -  Bogusława Kożusznik.
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III. Bolesław Śmiały -  Zbigniew Poprawski, Chrystyna -  Magdalena Gro- 
dyńska, Biskup Stanisław -  Andrzej Morstin/Ryszard Olszak, C hór
-  D anu ta  M ichałowska, Krystyna Prade, Ewa Gutowska, Aleksandra 
Kurczab, M aria Pabisiówna, Krystyna Serusiówna, Zbigniew Gorzow
ski, Antoni Jahołkowski, Antoni Kawalec, Ryszard Machowski, Andrzej 
M orstin, Zenon Nocoń, Tadeusz Obiedziński, Ryszard Olszak, Zbi
gniew Śluzar.

Premiera 27 listopada

1958
E U G E N IU SZ  ONIEGIN, romans wierszem, Aleksander Puszkin.
Przekład: Leo Belmont, Julian Tuwim, dramaturgia, inscenizacja i reżyseria: 

Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: Zbigniew Jeżewski, przy  fortepianie: 
Stefania Brożek-Nowotarska, scenografia: Tadeusz Ostaszewski, plastyka 
ruchu: Barbara Wolska, Henryk Duda.

Aktorzy: Poeta -  Tadeusz Malak, M uza -  Danuta Jodłowska, Krystyna Prade, 
T atiana -  D anu ta  M ichałowska, Oniegin -  Zbigniew Poprawski, Chór
-  Izabella Gajdarska, Ryszard Olszak, Łucja Karelus-Malska, Służący 
przedstawienia: Mieczysław Kotlarczyk/Zbigniew Gorzowski.

Premiera 16 stycznia

D O N  JUAN , George Byron.
Przekład: Edward Porębowicz, dramaturgia, inscenizacja i reżyseria: Mieczy

sław Kotlarczyk, współpraca inscenizacyjna: D anu ta  M ichałowska, mu
zyka: Zbigniew Jeżewski, kierownictwo muzyczne: Stefania Brożek-No- 
wotarska, scenografia: Urszula Gogulska, plastyka ruchu: Barbara Wolska. 

Aktorzy: Poeta -  Czesław Meissner, M uza -  D anu ta  M ichałowska, Julia, 
D udu, Dworka, Dama -  Izabella Gajdarska, Antonia, M atka Haremu, 
Dama -  Danuta Jodłowska, Hajdea, Katinka, Dwórka, Księżna -  M agda
lena Grodyńska, Gulbieza, Carowa Katarzyna -  Łucja Karelus-Malska, 
D on Alonso, Gość, Anglik -  Andrzej Morstin, Sąsiad, Lambro, Dworak
-  Ryszard Machowski, Sąsiad, Gość, Baba, Dworak -  Zbigniew Popraw- 
ski, D on Juan -  Ryszard Olszak.

Premiera 15 marca

ODYSEJA , Homer.
Przekład: Jan Parandowski, dramaturgia, inscenizacja i reżyseria: Mieczysław 

Kotlarczyk, współpraca reżyserska -  D anuta  M ichałowska, muzyka: Jerzy
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Kaszycki, kierownictwo muzyczne -  Stefania Brożek-Nowotarska, sceno
grafia: Urszula Gogulska,plastyka ruchu: Barbara Wolska.

Aktorzy: Odys -  Zbigniew Poprawski, Dzeus -  Andrzej M orstin, Atena -  
Ewa Lubowiecka, Hermes -  Tadeusz Malak, Posejdon -  Ryszard M a
chowski, Hefajstos -  Zbigniew Śluzar, Afrodyta -  Krystyna W iśniow
ska, Ares -  Janusz Leśniewski, Apollon -  Zbigniew Gorzowski, Kalipso 
-  Leontyna Zabińska, Kirke -  Danuta Jodłowska, Alkinoos -  Tadeusz 
Obiedziński, Arete -  Aleksandra Kurczab, Nauzykaa -  Krystyna Seru- 
siówna, Demodokos -  Czesław Meissner, Penelopa -  Krystyna Rutkow
ska, Telemach -  Ryszard Olszak, Zalotnicy -  Jaromir Chomicz, Zbi
gniew Gorzowski, Janusz Leśniewski.

Premiera 28 czerwca

1959
D Z IE JE  TR ISTA N A  I  IZO LD Y, Joseph Bedier.
Przekład: Tadeusz Boy-Zeleński, dramaturgia, inscenizacja i reżyseria: D a 

n u ta  M ichałowska, muzyka: Jerzy Kaszycki, scenografia: Jerzy Jeleński, 
plastyka ruchu: Barbara Wolska, kierownictwo muzyczne: Stefania Brożek- 
-Nowotarska.

Aktorzy: Trubadur -  Ryszard Olszak, Król M arek -  Zbigniew Poprawski, Tri
stan -  Tadeusz Malak, Andret -  Ferdynand Wójcik, Denoalen -  Andrzej 
M orstin, Gondoin -  Tadeusz Jastrzębiec, M orhołt -  Ryszard Machow
ski, Izold Złotowłosa -  Stanisława Waligórzanka, Brangien -  Leontyna 
Zabińska, Kamila -  Krystyna Wiśniowska, Król Irlandii -  Zbigniew Ślu- 
zar, Izold o Białych Dłoniach -  Łucja Karelus-Malska, Kaherdyn -  Ta
deusz Brich/Janusz Leśniewski, Chór -  Magdalena Grodyńska, Danuta 
Jodłowska, Ewa Lubowiecka, Krystyna Serusiówna, Jaromir Chomicz, 
Zbigniew Gorzowski, Czesław Meissner.

Premiera 1 stycznia

R Ó Ż E  D L A  SAFONY, M aria Pawlikowska-Jasnorzewska.
Układ tekstu i reżyseria: D anu ta  M ichałowska, opracowanie muzyczne: Ste

fania Brożek-Nowotarska, oprawa plastyczna: Urszula Gogulska, Jerzy 
Jeleński.

Aktorzy: Danuta Jodłowska, Łucja Karelus-Malska, Ewa Lubowiecka, D a 
n u ta  M ichałowska, Leontyna Zabińska, Czesław Meissner, Ryszard 
Olszak.

Premiera 14 marca
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BENIO W SKI, poema, Juliusz Słowacki.
Dramaturgia, inscenizacja i reżyseria: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: Zbi

gniew Jeżewski, scenografia: Urszula Gogulska.
Aktorzy: Poeta I -  Mieczysław Kotlarczyk/Zbigniew Poprawski, M uza I -  

Stanisława Waligórzanka/Leontyna Zabińska, M uza W schodnia -  M ag
dalena Grodyńska/Łucja Karelus-Malska, Beniowski -  Czesław Meiss
ner, Borejsza -  Ferdynand Wójcik, Ham et -  Jaromir Chomicz/Ryszard 
Olszak, Gruszczyńska -  Krystyna Serusiówna, Arabki -  Celina Bartyzel, 
D anuta Jodłowska, Ewa Lubowiecka, Khan Giraj -  Ryszard Machowski, 
Ministrowie -  Andrzej Morstin, Zbigniew Gorzowski, Poeta II -  Tade
usz Malak, M uza I I  -  D anu ta  M ichałowska, Chór -  Celina Bartyzel, 
D anuta Jodłowska, Ewa Lubowiecka.

Premiera 12 czerwca

P A N  TA D E U SZ , czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 
1811 i 1812, Adam Mickiewicz.

Układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: Zbigniew 
Jeżewski, kierownictwo muzyczne -  Stefania Brożek-Nowotarska, scenogra
fia: Jerzy Jeleński, współpraca w  zakresie plastyki ruchu Barbara Wolska.

Aktorzy: Poeta -  Czesław Meissner, Sędzia -  Ferdynand Wójcik/Mieczysław 
Święcicki, Tadeusz -  Tadeusz Malak, Zosia -  Stanisława Waligórzan- 
ka, Telim ena -  Łucja Karelus-M alska/Danuta M ichałowska, Hrabia -  
Zbigniew Leśnicki, Narratorzy -  Danuta Jodłowska, Ewa Lubowiecka, 
Krystyna Serusiówna, Leontyna Zabińska, Ryszard Machowski, Ryszard 
Olszak/Zbigniew Gorzowski, Zbigniew Poprawski.

Premiera 22 lipca

1960
P R Z Y G O D Y  D Y L A  SO W IZD R ZA ŁA . Epopeja flamandzka w  3 częściach, 

Karol de Coster.
Przekład: Julian Rogoziński, dramaturgia, inscenizacja i reżyseria: Mieczysław 

Kotlarczyk, scenografia: Jerzy Jeleński, muzyka: Andrzej Kurylewicz, pla
styka ruchu: Zbigniew Pieńkowski.

Aktorzy: C hór -  D anu ta  M ichałowska, Claes -  Zbigniew Poprawski, Soet- 
kin -  Danuta Jodłowska, Sowizdrzał -  Tadeusz Malak, Nele -Stanisława 
Waligórzanka, Jagnuszek Poczciwiec -  Ryszard Machowski/Mieczysław 
Święcicki, Calleken -  Leontyna Zabińska, Bajliw -  Bogdan Gładkowski, 
Pisarz -  Zbigniew Gorzowski, Hans Barbier -  Ryszard Mayor, Jan van
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Roosebeke -  Zbigniew Leśnicki, Herold -  Tadeusz Kaczmarek, Haf- 
ciareczka -  Elżbieta Wojciechowska, Baesine -  Łucja Karelus-Malska, 
Gillina -  M arzanna Fiałkowska, Gena -  Hanna Tomczykiewicz, M argot
-  Ewa Bezegy, Ina -  W anda Januszkiewicz, Staruch -  Jerzy Kozłowski, 
Pieszczotka -E w a Bezegy, Oberżysta -  Zbigniew Gorzowski.

Premiera 9 lipca
D IA L O G I M IŁO ŚC I. P IE R ŚC IE Ń  W IELKIEJ DAMY, KLEOPATRA, ZA  

K U LISA M I -  TYRTEJ. Fragmenty, Cyprian Kamil Norwid.
Opracowanie sceniczne: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: Zbigniew Jeżewski, 

scenografia: M arian Garlicki,plastyka ruchu: Zbigniew Pieńkowski.
Aktorzy: Poeta -  Zbigniew Leśnicki, Maks-Yks -  Zbigniew Leśnicki, H ra

bina Harrys -  Stanisława Waligórzanka, Magdalena -  Krystyna Seru- 
siówna, G raf Szeliga -  Zbigniew Poprawski, Sędzia Durejko -  Ferdy
nand Wójcik, Sędzina -  Łucja Karelus-Malska, Goście -  Irena Wollen, 
Zbigniew Gorzowski, Panienki z pensji -  W anda Januszkiewicz, M ałgo
rzata Malicka, Elżbieta Wojciechowska, Urzędnik policji -  Mieczysław 
Janowski, Cezar -  Władysław Pawłowicz, Kalligion -  Bogdan Gładkow- 
ski, Centurion -  Mieczysław Święcicki, Kleopatra -  Hanna Tomczykie- 
wicz, Szechera -  Danuta Jodłowska, Rycerz -  Jerzy Woźniak, Omegitt
-  Zbigniew Leśnicki, Lia -  M arzanna Fiałkowska, Emma -  W anda Ja
nuszkiewicz, Gluckschnell -  Ryszard Machowski, Fiffraque -  Zbigniew 
Gorzowski, Tyrtej -  Tadeusz Malak, Eginea -  Elżbieta Wojciechowska/ 
Leontyna Żabińska, C hór ateński -  M aria Ejnik, D anuta  Michałowska, 
Irena Wollen, Bogdan Gładkowski.

Premiera 12 listopada

1961
D ZIA D Y. Poemat dramatyczny. Scen dwanaście, Adam Mickiewicz.
Układ tekstu i opracowanie sceniczne: Mieczysław Kotlarczyk, muzyka: Tade

usz Machl, scenografia: Zenobiusz Strzelecki, choreografia: Irena Pawlicka.
Aktorzy: Guślarz -  Ferdynand Wójcik, Chór obrzędowy -  Mieczysław Ja

nowski, M aria Ejnik, Krystyna Serusiówna, Stanisława Waligórzanka, 
Leontyna Żabińska, Zbigniew Gorzowski, Andrzej Salawa, Andrzej Sol
ka, Bohdan Szydłowski, Mieczysław Święcicki, Jerzy Woźniak, W idm o
-  Ryszard Machowski, Kruk -  Jerzy Kozłowski, Sowa -  Hanna Tomczy- 
kiewicz, Chór ptaków nocnych -  Ewa Bezegy, Jerzy Kozłowski, H an
na Tomczykiewicz, Irena Wollen, Ksiądz -  Zbigniew Poprawski, Dzie
ci -  W anda Januszkiewicz, Elżbieta Wojciechowska, Gustaw -  Tadeusz
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Malak, Konrad -  Tadeusz Malak, Sobolewski -  Władysław Pawłowicz, 
Więźniowie -  Wacław Czaicki, Andrzej Salawa, Mieczysław Święcicki, 
Jerzy Woźniak, Kapral -  Zbigniew Gorzowski, Głos z prawej -  Krystyna 
Serusiówna, Głos z lewej -  Bogdan Gładkowski, Ksiądz Piotr -  M ie
czysław Kotlarczyk, Chór aniołów -  M aria Ejnik, Krystyna Serusiówna, 
Stanisława Waligórzanka, Elżbieta Wojciechowska, Senator -  Ryszard 
Machowski, Pelikan -  Bogdan Gładkowski, Doktor -  Jerzy Kozłowski, 
Bajkow -  Mieczysław Janowski, Gubernatorowa -  Łucja Karelus-Mal- 
ska, Panna -  Irena Wollen, Dama -  Ewa Bezegy, Starosta -  Ferdynand 
Wójcik, Pani Rollisonowa -  Danuta Jodłowska, Kmitowa -  Hanna Tom- 
czykiewicz, Żołnierz -  Zbigniew Gorzowski, Chór z prawej -  W anda Ja
nuszkiewicz, Zbigniew Poprawski, Andrzej Salawa, Jerzy Woźniak, Chór 
z lewej -  Leontyna Żabińska, Zbigniew Gorzowski, W iktor Herzig, 
Bohdan Szydłowski, Mieczysław Święcicki, Oleszkiewicz -  Władysław 
Pawłowicz, Chór wygnańców -  Wacław Czaicki, Zbigniew Poprawski, 
Andrzej Salawa, Andrzej Solka, Mieczysław Święcicki, Jerzy Woźniak, 
K om entarz -  D anu ta  M ichałowska/M agdalena Grodyńska.

Premiera 9 września

Teatr Jednego Aktora (lata 1961-1976)

1. B R A M Y  R A JU  Jerzego Andrzejewskiego.
Adaptacja tekstu: D anuta  M ichałowska, muzyka: Krzysztof Penderecki,
kierownictwo literackie: Lidia Żukowska
Premiera 6 czerwca 1961 r., Kraków, ״Piwnica pod Baranami”

2. D Z IE JE  TR ISTA N A  I  IZ O L D Y  wedle dawnych legend i poematów otwo
rzone przez Josepha Bediera.
Przekład: Tadeusz Boy-Żeleński
Adaptacja tekstu i realizacja sceniczna: D anu ta  M ichałowska, muzyka: Je
rzy Kaszycki
Premiera 30 września 1962 r. (TV Katowice) i 3 listopada 1962, Kraków, 
”Krzysztofory״

3. P IE Ś Ń  N A D  P IE Ś N IA M I  według opowiadania Szolema Alejchema 
w przekładzie Manuela Rympla oraz Pieśni nad Pieśniami Salomonowej 
w przekładzie X. Jakuba Wujka.
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Adaptacja tekstu, inscenizacja i realizacja sceniczna: D anuta  Michałowska, 
współpraca artystyczna: Zbigniew Poprawski, muzyka ludowa żydowska 
i synagogalna (skrzypce: Mieczysław Małecki)
Premiera 3 maja 1963 r., Kraków, Stara Bożnica

4. P A N TA D E U SZ  Adama Mickiewicza.
Adaptacja tekstu i realizacja sceniczna: D anu ta  Michałowska, współpraca 
artystyczna: Zbigniew Poprawski, muzyka kurantowa.
Premiera 26 lutego 1964 r., Kraków, Teatr ״Groteska”
Część I: Kraj lat dziecinnych. Spotkanie przy stole. Spór o Kusego i Sokoła. 
Dziewczyna w  ogórkach. Grzybobranie. Zjawisko w papilotach budzi Tadeusza. 
Plany myśliwskie Telimeny. Ogrodniczka wybiera się na wielki świat i słucha nauk 
opiekunki. Strzelcy wracają. Wielkie zadziwienie Tadeusza. Zgoda ułatwiona za 
pośrednictwem mrówek. Rzut oka na ówczesny stan polityczny Litwy i Europy. 
Karczma. Emisariusz. Astronomia Wojskiego. Kometa.
Część II: Układy z Rykowem. Emigracja. Wróżby wiosenne. W kroczenie wojsk. 
Umizgi ułana z dziewczyną. Przedstawienie wodzom narzeczonych. Koncert nad 
koncertami. Epilog.

5. O POW IEŚĆ O T A TIA N IE  według Eugeniusza Oniegina Aleksandra 
Puszkina.
Przekład: Leo Belmont, Julian Tuwim.
Adaptacja tekstu: D anu ta  M ichałowska, reżyseria telewizyjna: Stefan 
Szlachtycz, scenografia: Jerzy Jeleński.
Premiera 28 marca 1964 r. (TV Kraków)

6. K O M U  BIJE  D Z W O N  Ernesta Hemingwaya.
Fragmenty powieści w przekładzie Bronisława Zielińskiego.
Realizacja sceniczna: D anu ta  M ichałowska, współpraca artystyczna: Zbi
gniew Poprawski, muzyka: Jerzy Kaszycki
Premiera 8 listopada 1965 r., Kraków, Teatr Kameralny

7. T E A T R  PANA SIEN K IEW IC ZA. Ogniem i mieczem. Potop. Pan Wołody
jowski.
Fragment Prologu z Króla Henryka V  Shakespeare’a według przekładu 
J. Kasprowicza.
Adaptacja i realizacja sceniczna: D anuta  M ichałowska, współpraca reży
serska: Zbigniew Poprawski, współpraca plastyczna: Stefan Serdak, muzy
ka: dawna polska (anonimowa).
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Premiera 5 grudnia 1966 r., Kraków, Teatr Kameralny
Część I -  Prolog. ״Pod znakiem Amora”(teatrzyk małych form): Trzy głowy Pod- 
bipięty. Pan Skrzetuski i Helena. Kmicic i Oleńka. Pan Wołodyjowski i... Z a
graniczny kawaler. ״Res gestae i polityka” (komedia i dramat): Droga do Birż. Pod 
Częstochową. Część II: ״Res gestae i polityka” cd.: Pod Tykocinem. Jenerał Forgell 
w  Zamościu. Przed bitwą pod Prostkami. ״Bohaterowie dojrzewają” (teatr epicki): 
Nocna rozmowa w Kamieńcu Podolskim. Dzień 26 sierpnia 1672 roku. W  obozie 
chocimskim. Epilog.

8. G IL G A M E S Z . E P O S  B A B IL O Ń S K I , w wersji polskiej Roberta Stillera.
Adaptacja tekstu i realizacja sceniczna: D anu ta  M ichałowska, współpraca 
reżyserska: Zbigniew Poprawski, współpraca plastyczna: Jerzy Napieracz, 
muzyka: Jerzy Kaszycki, wykonawcy: Barbara Świątek -  flet, Lesław Lic -  
perkusja.
Premiera 25 września 1967 r., Kraków, Teatru Kameralny

9. K W I A T Y  P O L S K IE  Juliana Tuwima.
Realizacja sceniczna: D anu ta  M ichałowska, adaptacja tekstu i reżyseria: 
D anuta Michałowska i Zbigniew Poprawski, oprawa plastyczna: Jerzy 
Napieracz, muzyka: W łodzimierz Szczepanek
Wykonawcy muzyki: Barbara Świątek -  flet, Lesław Lic -  klarnet, Jerzy 
Klocek -  wiolonczela, Ewa Szczepanek -  głos.
Premiera 3 czerwca 1968 r., Kraków, Teatr Kameralny

10. C Z A R N A  M A G I A  O R A Z  J A K  J Ą  Z D E M A S K O W A N O  według powie
ści M ichaiła Bułhakowa M istrza i Małgorzaty, w przekładzie Ireny Le
wandowskiej i W itolda Dąbrowskiego.
Adaptacja i realizacja sceniczna: D anu ta  M ichałowska, współpraca: Zbi
gniew Poprawski
Premiera 26 czerwca 1971 r., Kraków, Klub M PiK

11. O P O W IE Ś Ć  G R U D N IO W A , według poematu Mikołaja Niekrasowa 
Rosyjskie kobiety w przekładzie Leopolda Lewina, Pamiętników ks. Marii 
Wołkońskiej ze wstępem i przypisami ks. Michała Wołkońskiego i utwo
rów Aleksandra Puszkina w przekładach Leo Belmonta, Juliana Tuwima, 
Adama Ważyka.
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Adaptacja i realizacja sceniczna: D anuta  M ichałowska, współpraca reży
serska: Zbigniew Poprawski, współpraca plastyczna: Mirosław Dzikiewicz, 
muzyka: Sergiusz Prokofiew
Premiera 24 października 1972 r., Kraków, Klub M PiK

12. O P O W IE Ś Ć  N A  D O B R Ą  N O C . R O D Z A J  S E A N S U  T E R A P E U 
T Y C Z N E G O .
Scenariusz, opracowanie muzyczne i wykonanie: D anu ta  Michałowska, 
współpraca reżyserska: Zbigniew Poprawski, scenografia: Jolanta Kunkel, 
muzyka: George Friedrich Haendel.
Premiera 16 stycznia 1976 r., Łódź, M ała Sala Teatru Nowego

13. W Y B R A N IE C  Tomasza Manna.
Przekład: Anna Linke. Adaptacja tekstu i realizacja sceniczna: D anu ta  M i
chałowska, scenografia: Jolanta Kunkel, muzyka: starofrancuska i staroan- 
gielska.
Premiera 2 grudnia 1976 r., Łódź, Teatr Nowy

Teatr Godziny Słowa (od roku 1978)

1. E W A N G E L IA  W E D Ł U G  Ś W  M A R K A .
Przekład: Czesław Miłosz.
Premiera: listopad 1978 r., Kraków, kościół św. Tomasza

2. Ś W IĘ T A  według pism św. Teresy od Jezusa, karmelitanki bosej, Dokto
ra Kościoła, w przekładzie z hiszpańskiego ks. bpa Piotra Kossowskiego 
przejrzanym i uzupełnionym przez O. Bernarda od M atki Bożej k.b., 
cytaty z Pisma Świętego w przekładach Czesława Miłosza i Romana 
Brandstaettera. Wybór i wykonanie: Danuta Michałowska, muzyka: Tomas 
de Victoria (1548-1611).
Premiera: wrzesień 1982 r., Kraków, kościół św. Tomasza Apostoła 
(Klasztor Sióstr Duchaczek, ul. Szpitalna 10)

3. O P O W IE Ś Ć  O  K A R O L U  W O J T Y L E .
Wykonanie: D anuta  M ichałowska i M arek Skwarnicki. Tournee po Au
stralii, Tasmanii i Nowej Zelandii.
1 października -  5 grudnia 1986 r.
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4. G LO RIA IN E X C E L SIS . Objawienie Anny Katarzyny Emmerich. 
Premiera: wrzesień 1987 r., Kraków, Krypta Kościoła oo. Pijarów pw. 
Przemienienia Pańskiego

5. O M A T C E  I  SYN U  OPOWIEŚĆ, według utworów Ewy Szelburg-Za
rembiny.
Prolog, układ i wykonanie: D anu ta  M ichałowska, w programie wykorzy
stano fragmenty I symfonii e-moll J. Sibeliusa.
Premiera maj 1987 r., Lipnica Murowana

6. N A W RAC AJC IE  SIĘ  WEDŁUG A P O K A L IP SY  ŚW. JANA.
Przekład: Czesław Miłosz.
Premiera 1988 r., Kraków, Krypta Kościoła oo. Pijarów pw. Przemienie
nia Pańskiego

7. JA K P O W STA ŁO  „REQUIEM "A N N Y A C H M A T O W E J.
Premiera 15 września 1988, Kraków, kaplica M B Bolesnej przy kościele 
św. Mikołaja

8. R A J  U TR A C O N Y Johna Miltona.
Przekład: Maciej Słomczyński.
Premiera 2 października 1991 r., Kraków, Wawel -  Sala Senatorska

9. JA , B E Z  IM IE N IA  Danuty Michałowskiej, w 1650. rocznicę urodzin św. 
Augustyna.
Tekst i wykonanie: D . M ichałowska, muzyka: Jacek Gałuszka OP, współ
praca reżyserska: M arek Pasieczny.
Premiera 13 listopada 1994 r., Watykan, Prywatny salon Jana Pawła II; 
3 grudnia 1994 r., Kraków, Piwnica przy ul. Kanoniczej 1 (Teatr Ludowy)

10. G O ŁĘBIC A W  R O Z P A D L IN A C H  SK A L N Y C H  Danuty Michałow
skiej w oparciu o księgi Starego Testamentu. Fragmenty Psalmów i Pieśni 
nad Pieśniami w przekładzie Czesława Miłosza.
Muzyka: Stefan Błaszczyński.
Premiera 1998 r., Kraków, Piwnica św. Norberta. Prezentacja w Watyka
nie, w salonie Pałacu Apostolskiego -  7 lutego 1999 r.
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11. T R Y P T Y K  R Z Y M S K I .  M E D Y T A C J E  J A N A  P A W Ł A  I I .
Premiera 9 marca 2003 r., Kraków, Kościół św. Krzyża

12. N N  C Z Y L I  T A T IA N A  P O  R A Z  4 8 3 -C T  Danuty Michałowskiej. 
M onodram D anuty  M ichałowskiej z udziałem Tadeusza Szybowskie- 
go Muzyka: Ewa Kornecka, konsultacja scenograficzna: Aleksandra Sell, 
współpraca reżyserska: Zbigniew Poprawski.
Premiera 10 kwietnia 2003 r., Kraków, Scena Klasyczna PW ST im. 
L. Solskiego.

13. J E D N A  T A K A  W IO S N A ..., C Z Y L I  M Ó J  P A N  T A D E U S Z .
Premiera 23 listopada 2005 r., Kraków, Teatr PW ST im. L. Solskiego, 
Scena im. St. Wyspiańskiego

14. P IE R W S Z A  G O D Z IN A  W IE K O M  J A G I E L L O Ń S K I M  D Z W O N I
Danuty Michałowskiej [J. Słowacki, Zawisza Czarny, K. Wojtyła, Balla
da Wawelskich Arkad, Jan Paweł II, Homilia kanonizacyjna].
Wykonawcy: D anu ta  M ichałowska (reżyseria, scenariusz i słowo), Leszek 
Długosz (oprawa muzyczna, śpiew i słowo'), współpraca reżyserska: Inka 
Dowlasz.
Premiera 15 października 2009 r., Kraków, Scena Klasyczna PW ST 
im. L. Solskiego

1 Opowieść spisana na podstawie: Pamiętnik M arii Wołkońskiej w  przekładzie 
A łły Sarachanowej z przedmową Jadwigi Szymak-Reiferowej; opracowanie Olgi Po
powej Istorija Ż izn i M arii Nikołajewny Wołkonskoj (wyd. M oskwa-Leningrad 1934, 
Zwienija) oraz dzieł Aleksandra Puszkina: Eugeniusz Oniegin, Połtawa, Pismo na Sy
bir) według przekładów Leo Belmonta, Mieczysława Jastruna oraz Juliana Tuwima. 
List księcia Sergiusza Wołkońskiego spolszczył Bogusław Kierc. Prolog-Pamiętnik-Wy- 
znania -N N - Epilog.
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Indeks nazwisk

Bierut Bolesław 46, 51
Bikont Anna 11
Błaszczyński Stefan 154, 218
Bober Jerzy 93, 95, 109, 125, 131
Bocheńska Janina 61, 205-208
Bogusławski Wojciech 55, 58, 62, 176, 202, 207
Bolecki Włodzimierz 196
Bolek Hugo 207-208
Boni-Marczyńska Jolanta 208
Borkowski Piotr 126
Boy-Żeleński Tadeusz 102, 211, 214
Brahmer Mieczysław 38
Brandstaetter Roman 64, 90, 208, 217
Braun Jerzy 45, 63, 85
Braun Kazimierz 51
Brecht Bertolt 58
Brich Tadeusz 211
Brodziński Kazimierz 36, 202
Broncel Zdzisław 203
Broniewski Władysław 203, 206
Brożek-Nowotarska Stefania 207-212
Brunton Paul 142
Brycht Andrzej 132
Bryll Ernest 138
Budzińska Anna 178
Budzisz-Krzyżanowska Teresa 129
Bujańska Jadwiga 207
Bujański Jerzy Ronard 33, 90
Bułhakow Michaił 132-133, 216, 230
Burghardt Marta 154
Burnatowicz Tadeusz 167
Byrd William 207
Byron George Gordon 68, 73, 129, 166, 172, 

210, 229 
Byszewska Irena 206-208

Abiszag 154-156 
Achmatowa Anna 150 
Adamczyk Piotr 163 
Adamski Jan 36, 38, 46-47, 201-207 
Adeodat, syn św. Augustyna 153 
Alczewska-Klus Danuta 130 
Aleksandrowicz Julian 135 
Andrzejewski Jerzy 91, 93-94, 97-98, 101, 

181, 186-187, 214, 229 
Arystofanes 56 
Assurbanipal 126 
Aue Hartmann von 136 
Augustyn z Hippony, św. 143, 145, 151

-153, 218

Babel Irena 100 
Babel Izaak 101 
Balewicz Maria 205-206 
Balewicz Stanisław 203 
Balicki Stanisław Witold 63-64 
Baliński Stanisław 203 
Baran Józef 10 
Bartyzel Celina 212 
Bąbol Jerzy 137, 188
Bedier Joseph 74, 77, 102, 104, 211, 214, 229 
Bednarczyk Dominika 172 
Belmont Leo 134, 205-206, 210, 215-216, 

219
Benni Tytus 171 
Bergman Ingrid 116 
Berman Jakub 51 
Bernard od Matki Bożej 217 
Beylin Karolina 102, 105 
Bezegy Ewa 213-214 
Białoszewski Miron 74
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Frühling Jacek 54 
Frycz Karol 33

Gajdarska Izabella 71, 205-210 
Gajos Janusz 169 
Gall Halina 65, 208-209 
Gall Iwo 40 
Galos Andrzej 208
Gałczyński Konstanty Ildefons 130, 203 
Gałuszka Jacek 218
Gandhi Mahatma (Mohandas Karamchand 

Gandhi) 135 
Garbo Greta (Greta Lovisa Gustafsson) 11 
Garlicki Bolesław 129 
Garlicki Marian 213 
Garycka Janina 202-206 
Gawlik Jan Paweł 43, 64-65, 124, 184 
Gądecki Stanisław 160 
Getman Michał 152 
Gładkowski Bogdan 212-214 
Głowacki Paweł 172 
Gogulska Urszula 209-212 
Goliński Leszek 165 
Gołąb Zbigniew 25 
Gołubiew Antoni 52 
Gombrowicz Witold 98 
Gomułka Władysław 64 
Gorecka Stefania 29, 201-203 
Gorzowski Zbigniew 78, 209-214 
Górnicki Łukasz 101 
Grabowska Teresa 130 
Grabowski Mikołaj 98 
Greń Zygmunt 110
Grodyńska Magdalena 25, 71, 84, 203-204, 

210-212, 214 
Grodzicki August 105, 113-114 
Gronkowski Stanisław 51, 57, 71, 204-208 
Grotowski Jerzy 47, 65, 115, 197 
Gugałowa Halina 182 
Gutowska Ewa 210

Hadyna Jan 142 
Hadyna Maria 142 
Haendel Georg Friedrich 217 
Hanzel Krystyna 206-208 
Harasymowicz Jerzy 74, 130 
Hausbrandt Andrzej 47 
Heise Ewa 203

Calderon de la Barca Pedro 172 
Chłystowski Henryk 115 
Chomicz Jaromir 211-212 
Chopin Fryderyk 27, 31, 199, 203 
Chruszczow Nikita 64 
Ciechowicz Jan 52, 76, 107, 176, 179 
Claudel Paul 116
Conrad Joseph (Józef Teodor Konrad Korze

niowski) 45, 205 
Corneille Pierre 171, 209 
Coster Karol de (Charles Theodore Henri de 

Coster) 212 
Cyrankiewicz Józef 46, 51 
Czaicki Wacław 214 
Czanerle Maria 53, 61 
Czuprynówna Bogusława 22 
Czyż Henryk 116-117

Dańko Emil 22-23 
Dawid, król Izraela 155-156 
Dąbrowski Bronisław 89 
Dąbrowski Jan P. 119 
Dąbrowski Witold 216 
Dejmek Kazimierz 135, 138-139, 181 
Dębowska-Ostaszewska Krystyna 22, 26-28, 

30-31, 33, 36, 38, 48, 50, 71, 74, 154, 
199-208

Dietrich Marlena (Marie Magdalene Die
trich) 11 

Dikówna Maria 205 
Długosz Leszek 161, 219 
Dowlasz Inka 219 
Drobner Bolesław 65, 72 
Drozdowski Adam 229 
Duda Henryk 209-210 
Dzikiewicz Mirosław 217

Einstein Albert 54
Ejnik Maria 213-214
Emmerich Anna Katarzyna 149, 218

Fazan Jarosław 48 
Fazan Katarzyna 48 
Fiałkowska Marzanna 213 
Filipski Ryszard 124, 131-132, 178 
Fiszer Gustaw 176
Flaszen Ludwik 114-115, 177, 186, 196-197 
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