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Ladislav Fialka i Milan Sládek

w krêgu Pierrota Deburau

Rolfe Bari na ³amach „Sunday Examiner and Chronicle” pisa³, ¿e
z nazwiskiem Ladislava Fialki ³¹czy³o siê nazwiska Chaplina i Mar-
ceau, poniewa¿ wszyscy trzej uosabiali charakter „ma³ego” bohatera.
Pod wzglêdem stylu Fialka by³ jednak bli¿szy Marceau, choæ ró¿ni³
siê w szczegó³ach. Obaj czerpali tematy z wielkiej literatury, lecz Mar-
ceau k³ad³ nacisk na symbol i abstrakcjê, natomiast Fialka preferowa³
tematy bardziej realistyczne, opieraj¹c siê na stylizacji, która mog³a je
uczyniæ nierealistycznymi, ale zawsze rozpoznawalnymi. Ró¿nica for-
my zasadza siê tu na dwóch wa¿nych rysach: jeden by³ mimem solo-
wym, podczas gdy drugi mia³ zespó³ i móg³ ³¹czyæ swoje epizody (!)
w taki sposób, w jaki Marceau tego nie robi³. Samotny mim wykonuje
swoje obrazy pantomimiczne linearnie, jakby nawleka³ korale na nit-
kê, natomiast zespó³ mo¿e wykonywaæ d³u¿sze, o okreœlonej g³êbo-
koœci, strukturze i optyce, mo¿e te¿ wyzyskiwaæ plan pierwszy, œrod-
kowy i t³o jednoczeœnie. Marceau przy swojej swobodzie i uwolnieniu
siê od tañca wydaje siê romantyczny, Fialka zaœ z ca³ym swoim bale-
tem klasycznym otwarty by³ na taniec w sposób bardziej oczywisty,
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Jeszcze w okresie studenckim w konserwatorium tanecznym Fial-
ka i Jiøí Kaftan æwiczyli numer, który nigdy nie mia³ sta³ego scenariu-
sza. By³a to opowieœæ o dwóch rozbitkach na wyspie, o walce wza-
jemnie sobie pomagaj¹cych i wzajemnie sobie dokuczaj¹cych posta-
ci. Jak wspomina Kaftan:
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Na pocz¹tku Ladislav Fialka, Jiøí Suchý, Ivan Vyskoèil i Vladimír
Vodièka przygotowali pierwsze przedstawienie, zatytu³owane Kdyby

tysíc klarinetù (Gdyby tysi¹c klarnetów). By³o to w grudniu 1958 ro-
ku!. W sk³adance tej znalaz³y siê piosenki Suchego, opowiadania
Vyskoèila i Suchego oraz wstawki pantomimiczne w stylu Marceau.
Zdenka Kratochvílová i Ludmila Kováøová gra³y taneczne interme-
dia. Tak rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ Divadlo Na zábradlí w Pradze.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e nie ma tu jeszcze zdecydowanej koncepcji ar-
tystycznej ani w sensie gatunku, ani w sensie stylu.

Nastêpna po Klarnetach dwugodzinna inscenizacja Fialki Panto-

mima Na zábradlí zosta³a zaprezentowana widzom 3 marca 1959 r.
Spektakl ten mia³ ju¿ zdecydowanie okreœlon¹ strukturê. Najró¿no-
rodniejsze rodzaje i sposoby narracji pantomimicznej, od pantomimy
romantycznej przez luŸn¹ i bujn¹ klaunadê a¿ do symbolicznej kom-
pozycji Masek, zmierza³y do gestu, wynikaj¹cego z realnego stanu
psychicznego cz³owieka, z autentycznego napiêcia dramaturgicznego
na scenie, z bezpoœredniego prze¿ycia sytuacji,
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Ladislav Fialka (1931–1991) zjawi³ siê przed publicznoœci¹ jako
spiritus agens, najsilniejsza osobowoœæ artystyczna, zdolna daæ tea-
trowi oryginaln¹ koncepcjê oraz zaj¹æ g³ówne miejsce na scenie cze-
skiej pantomimy. Rzadki dar prostoty, dyscyplina kszta³tu, surowoœæ
wyrazu, tendencja do syntetycznej wstrzemiêŸliwoœci – to cechy za-
równo jego aktorskiej, jak i re¿yserskiej twórczoœci pantomimicznej.
Stworzy³ nowoczesn¹ wariacjê Pierrota, silnie osadzonego w tradycji
Deburau, ale pozbawionego g³êbokiej melancholii, który robi³ wra¿e-
nie silnego fizycznie i realnie dzielnego cz³owieka, a tym samym bar-
dziej tragicznego w chwilach, gdy powala³a go na ziemiê brutalna si³a
rzeczywistoœci, w jakiej przysz³o mu ¿yæ.

Obok Fialki zespó³ tworzyli: Richard Weber, Ivan Lukeš, Jiøí Kaf-
tan, Josef Fajta, Zdenka Kratochvílová, Ludmila Kováøová, Jana Peš-
ková, Boûena Bechetová. W przedstawieniach Blázni (Wariaci) i Knof-

lík (Guzik) pojawi³a siê jeszcze Olga Przygrodská, a w roku 1970 –
Luta Hoffmeisterová i Rudolf Papeøík. Grupa pantomimy Divadla Na
zábradlí wyró¿nia³a siê tym, ¿e wystêpowa³o w niej stosunkowo du¿o
kobiet-mimów, które swój wysoki poziom artystyczny osi¹gnê³y dla-
tego, ¿e umia³y w ca³oœci podporz¹dkowaæ siê twardym regu³om swej
sztuki.

Tak wiêc, zebra³a siê trupa komediantów
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Pantomima Divadla Na zábradlí nigdy nie cieszy³a siê specjaln¹
uwag¹ i zainteresowaniem krytyki. Przyczyny tego nale¿y upatrywaæ
w ogólnym stanie wiedzy o teatrze. Historia teatru doœæ ostro wydzie-
li³a ró¿ne rodzaje sztuki scenicznej, a co za tym sz³o – w¹sko wyspe-
cjalizowanych fachowców równie¿ w krytyce: krytyków dramatu,
opery, tañca. Pantomima – w tym tak¿e pantomima Divadla Na záb-
radlí – powodowa³a wiêc powa¿ne rozterki: kto o tym napisze? Kry-
tyk tañca nie zauwa¿a³ specyficznej formy pantomimy, domagaj¹c siê
tañca. Krytyk teatralny – wychowany na literaturze dramatycznej –
nie interesowa³ siê pantomim¹ (zob. Smu¿niak 1991, s. 116). Pan-
tomima wiêc do dziœ w wielu krajach œwiata nie jest wspomagana
przez krytykê i sama toruje sobie drogê w œwiadomoœci widza, przede
wszystkim w³asnymi dokonaniami artystycznymi. O korzeniach „czes-
koœci” pantomimy Fialka mówi³ w ten sposób:
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Je¿eli spektakl Pantomima Na zábradlí wprowadzi³ widza w mo¿-
liwoœci nowoczesnej pantomimy, to druga premiera wyrasta³a z rodzi-
mej tematyki: droga na Anneñskie námìstí obok We³tawy, uliczkami
i ulicami miasta, spotkania z ludŸmi – to najbardziej konkretne inspi-
racje spektaklu Devìt kloboukù na Prahu (Dziewiêæ kapeluszy na Pra-

gê), który sk³ada siê z ci¹gu szansonetek i drobnych, pantomimicz-
nych historyjek praskich. Niebezpieczeñstwa p³askiej ilustracji nìmo-

hry, gdzie gest kreœli i opisuje s³owo, nie uda³o siê unikn¹æ, ale od tych
ma³ych historyjek prowadzi³a bezpoœrednio droga do dramatu pan-
tomimicznego. Spektakl ten ³¹czy³ piosenki z pantomim¹, a Kaftan
tak go wspomina:
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Niezale¿nie od s¹du Kaftana trzeba stwierdziæ, ¿e spektakl by³
swoist¹ hybryd¹ gatunkow¹, której zamys³ polega³ na spektakular-
nym wyzyskaniu talentu Hermanovej jako naczelnego motywu orga-
nizuj¹cego akcjê przedstawienia. Oczywiœcie, pomys³ sam w sobie
dawa³ mo¿liwoœæ swobodnego czerpania z rodzimych w¹tków od
sporu Anio³a z Diab³em w sennym marzeniu budowniczego i rzeŸbia-
rza Petra Parleøa, przez historiê przyrz¹dzania pierwszej w Pradze ka-
wy na Liliovce (Turek v Praze), pobyt Mozarta w Pradze (Mozart

v Praze), historiê ¿ebraka Vojtíška (Malostrañska opowieœæ), prze¿y-
cia dziewczyny podczas nocnego czytania ksi¹¿ki; wêdrówkê nabrze-
¿ami We³tawy, podczas której mo¿na by³o spotkaæ studenta prawa,
oficera Hansa von Dratschka, Rozaliê – jego damulkê, pannê Fanyn-

kê, profesora Dlaba i fotografuj¹cego wszystkich fotografa Chrudoša
Štiáhlavê, a¿ po obrazy ilustruj¹ce szansonetki Hermanovej – Já mám

ráda políra (A ja kocham murarza) i Praûské Jaro.

Po³¹czenie pantomimy z muzyk¹, ruchem i piosenkami na kanwie
rodzimego folkloru przyczyni³o siê do niezwyk³ej popularnoœci tego
przedstawienia, ale z punktu widzenia techniki pantomimicznej wa¿-
ne by³y dla zespo³u Fialki dwa nastêpne spektakle: Etudy (Etiudy)
i Cesta (Droga).

Etiudy by³y dok³adnie tym, co oznacza ten lakoniczny tytu³. Opie-
ra³y siê przede wszystkim na sztuce Marcela Marceau, który dla Cze-
chów nie przesta³ byæ wielbionym wzorem i nauczycielem. Aktorzy
Fialki nie zachowywali siê jednak jak zwykli naœladowcy, ale próbo-
wali stworzyæ w³asny kszta³t tych etiud swoimi œrodkami. Etiudy wy-
war³y ogromny wp³yw na technikê zespo³u, poniewa¿ otworzy³y dro-
gê maksymalnej koncentracji na metaforze pantomimicznej i poetyc-
kiej, umo¿liwi³y ucieczkê przed ilustracyjnoœci¹, skupi³y uwagê na
nieustannej akcji i dzia³aniu, gdy¿ nawet pos¹gowa figura musi mieæ
swoje napiêcie wewnêtrzne, a konkretne dzia³anie jest œrodkiem naj-
bardziej odpowiednim dla realizacji abstrakcyjnych zamierzeñ.

Patrz¹c z pozycji historycznej, mo¿emy dziœ uznaæ zarówno Etiu-

dy, jak i Drogê za oczywisty w dziejach zespo³u etap terminatorskich
eksperymentów i poszukiwañ. Niemniej jednak wówczas rzadko kto
tak je odbiera³, poniewa¿ by³y to dzie³a ukoñczone, przemyœlane
i wolne od charakterystycznej dla pocz¹tkuj¹cych bezradnoœci.

Jedn¹ z najwa¿niejszych dla Divadla Na zábradlí inscenizacji, któ-
ra otworzy³a mu drogê na œwiat by³a – nomen omen – Droga. Fialka
szuka³ mo¿liwoœci powrotu do komedii dell’arte i doprowadzenia jej
a¿ do wspó³czesnoœci. Drogê mo¿na uznaæ za inscenizacjê prawie na-
ukow¹, rekonstruuj¹c¹ komediê dell’arte, pantomimê Deburau z Fu-

nambules, melancholijn¹ secesyjn¹ historyjkê z cyrku – a wszystko to
koñczy siê przyk³adem stylu wspó³czesnego. Droga jednak znaczy³a
coœ znacznie wa¿niejszego, poniewa¿ by³a wyznaniem wiary w pan-
tomimê i wbrew pojawiaj¹cemu siê okreœleniu „romantyczna” – wska-
zywa³a na nieustanne d¹¿enie do odrodzenia w swoistym dla siebie
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kszta³cie. „Romantycznoœæ” Fialki polega³a wiêc na tym, ¿e wierzy³
w mo¿liwoœci cz³owieka i artysty, który „jest w drodze”.

Droga sk³ada³a siê z czterech, ró¿nie potraktowanych, epizodów,
wi¹¿¹cych siê w jednolit¹ ca³oœæ, opart¹ na konflikcie postaci drama-
tycznych, na zderzeniach ich d¹¿eñ i wyobra¿eñ. Zasada charaktery-
styczna dla tzw. teatru dramatycznego sta³a siê podstaw¹ konstru-
kcyjn¹ spektaklu w teatrze pantomimy:
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W listopadzie 1962 r. Akademie der Kunste w Berlinie Zachodnim
zorganizowa³a I Festiwal Pantomimy, po³¹czony z dyskusjami i wy-
stawami. Festiwalowi przewodniczy³ Marceau, który na otwarcie po-
wiedzia³:
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Oprócz zespo³u Divadla Na zábradlí Fialki przyjecha³ tam tak¿e
Teatro di Ca’Foscari z Wenecji – zespó³ interpretuj¹cy œrodkami pan-
tomimy dramaty Goldoniego i Gozziego, Musseta i Gorkiego, Brech-
ta i Majakowskiego. Obecny by³ Maximilien Decroux, syn i uczeñ
Étienne’a Decroux, asystent i odtwórca wszystkich dzie³ swojego

wielkiego ojca. By³ tak¿e klaun z Ascony – Dimitri, Rob van Reijn
z Amsterdamu, Wolfram Mehring, wspó³pracownik Étienne’a De-
croux, wraz ze swoj¹ partnerk¹ Grillon, prezentuj¹c jakby drug¹ falê
paryskiej pantomimy (Leonce i Lena, Aulularia, Woyzeck), Samy
Molcho, prowadz¹cy letni¹ szko³ê pantomimy w Kolonii. Na festiwal
przyjecha³ tak¿e g³oœny ju¿ wtedy na œwiecie zespó³ Henryka Toma-
szewskiego z Polski – Wroc³awski Teatr Pantomimy (Fialka 1972,
s. 131) , Enrique Noisvander, za³o¿yciel pierwszej chilijskiej panto-
mimy i Teatro de Momos, Kikuzo Onoe z Tokio, Jacques Lecoq ze
spektaklem Pseudolus wed³ug Plauta, Laszlo Ferenc, cz³onek Teatru
im. Pötöfiego z Budapesztu i uczeñ Barraulta, Roberto Escobar, Edu-
ardo Hermida i Igor Lerchundi, studenci Akademii Sztuki i Teatru Na-
rodowego im. Cervantesa z Buenos Aires.

Fialka pokaza³ w Berlinie Drogê, rozpoczynaj¹c tym samym miê-
dzynarodow¹ karierê (Stany Zjednoczone, Kanada, Anglia, Holandia,
Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Szwajcaria, Niemcy i Rosja).

G³ównymi tematami teatru pantomimy Fialki by³y poszukiwanie
i droga, najpe³niej chyba przedstawione w spektaklu Blázni (Wariaci).
Barokowa inspiracja Wariatów nie jest przypadkowa i czysto techni-
czna. Fialka doskonale zdawa³ sobie sprawê z narzêdzia, jakim jest
mowa ludzkiego cia³a. Gest w sztuce by³ dla niego celowym odkrywa-
niem tajemnicy cz³owieka, któr¹ móg³ oswobodziæ za pomoc¹ kathar-

sis. W³aœnie to poczucie katharsis jest niezwykle mocne w Wariatach,
sprawia, ¿e prosty i harmonijny kszta³t spektaklu staje siê Ÿród³em
nadzwyczajnego prze¿ycia wewnêtrznego, jakiejœ prywatnej prawdy
ka¿dego ¿ycia, ka¿dego cz³owieka. Inscenizacja
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Wariaci w specyficzny dla pantomimy sposób realizuj¹ istotê dra-
matu poetyckiego, tragedii oscyluj¹cej miêdzy jednostk¹ a chórem,
miêdzy zmieniaj¹cym siê ¿yciem a niezmiennym, wiecznym mitem.
Wyraz mimiczny jest oszczêdny, bardzo skoncentrowany i prosty,
a Fialka daje siê poznaæ jako mistrz re¿yserskiej aran¿acji (mise en

scéne) znacz¹cego ruchu postaci w przestrzeni i czasie sceny, mistrz
krótkich skojarzeñ poetyckich i metafory scenicznej.

Podczas gdy Wariaci byli realizacj¹ tragedii g³ównego tematu, to
spektakl Guzik jest zarysem tego tematu na p³aszczyŸnie stylistycznej
groteski. W tej ostatniej z pantomimicznych inscenizacji Fialki mo-
tyw poszukiwania zagubionego guzika pe³ni rolê znaku, symboli-
zuj¹cego filozoficzne pytanie autora o sens ludzkiej egzystencji. Nie-
zwyk³e dla tej sztuki jest samo zestawienie tak odmiennych rzeczy,
jak ma³y i ³atwy do przeoczenia guzik od p³aszcza i najbardziej z³o¿o-
na kwestia œwiadomego, ludzkiego istnienia. Zestawienie to jest klu-
czem do gnoseologicznego, etycznego i estetycznego œwiata sztuki
Fialki.

G³ówn¹ postaci¹, a zarazem osi¹ konstrukcyjn¹ spektaklu, jest sa-
motny Klaun, na pocz¹tku akcji szukaj¹cy zagubionego guzika, ale
w ca³odziennej bieganinie zapominaj¹cy o nim. Pod koniec przedsta-
wienia przypomina sobie o nim i znów go szuka, ³api¹c w d³oñ moty-
la, którym siê cieszy. Ale w tej chwili grupa z³odziei, maj¹c nadziejê
na dobry ³up, zabija okrutnie Klauna. Martwa d³oñ nie odda skarbu
wyobraŸni, jakim jest motyl. W poœmiertnej scenie Klaun otrzymuje
swój guzik od Czarodziejskiego Dziadka, chocia¿ nie ma ju¿ p³aszcza,
do którego guzik nale¿a³.

Dramatyczny sens katharsis polega na tym, ¿e chocia¿ œmieræ
Klauna jest zbyteczna, to jako zwierciadlany obraz nas samych sym-
bolizuje ofiarê z³o¿on¹ za nas w grze rzeczywistego ¿ycia.

Motyw guzika jest motywem ramowym w spektaklu, konstrukcyj-
nym monotematem, z którego wariacyjnie wy³aniaj¹ siê motywy-zna-
ki kwiatu, motyla i walizki. Kwiat na pocz¹tku spektaklu jest troskli-

wie podlewany przez Klauna, a na koñcu z³o¿ony na jego grobie. Poza
tym spektaklem Fialka czêsto wykorzystywa³ motyw bia³ej ró¿y,
sk³adaj¹c go w ho³dzie odchodz¹cemu w historiê Pierrotowi. Tu kwiat
z³o¿ono na grobie, co ma niejako podwójne znaczenie: to realne, od-
nosz¹ce siê do akcji scenicznej, i symboliczne – kierowane do postaci
Klauna – Fialkovego Pierrota. Motyl równie¿ zosta³ potraktowany ja-
ko znak symbolicznej wolnoœci, marzeñ i idea³ów, natomiast walizka
– to magiczna rekwizytornia Klauna, z której wyjmuje on cudowne
okulary, w sekundzie zmieniaj¹ce ca³¹ rzeczywistoœæ, lataj¹cy para-
sol, przenosz¹cy go a¿ do Pary¿a. Walizka ca³y czas towarzyszy boha-
terowi, kilka razy zostaje skradziona i ponownie odnaleziona, a jej lo-
sy, splecione z losami Klauna, ods³aniaj¹ symboliczny sens chaosu
œwiata ludzi uzale¿nionych od rzeczy. Walizka pe³ni tak¿e funkcjê
³¹cznika konstrukcyjnego miêdzy Klaunem-Cz³owiekiem a Czaro-
dziejskim Dziadkiem-Losem, który na zasadzie ludowego wyobra¿e-
nia surowego i dobrego Pana Boga figlarnie inicjuje koleje ludzkiego
¿ycia i filozoficznie je puentuje.
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W przestrzeni miêdzy tymi biegunami pojawiaj¹ siê na scenie ró¿-
ne postaci, a wœród nich skrajne: stró¿e porz¹dku i naruszaj¹cy ten
porz¹dek. Ta struktura osobowa przedstawia wielorakie stosunki miê-
dzyludzkie, co w halucynacjach sennych Klauna tworzy pewien mo-
del ludzkiego ¿ycia, a w spektaklu – napiêcie dramatyczne.

Scenografia (Boris Soukup), kostiumy (Mirka Kováøová) i muzy-
ka (Zdeòek Šikola) w po³¹czeniu z pantomim¹, œrodkami cyrkowymi
i tañcem kszta³tuj¹ dzie³o sceniczne o charakterze polirytmicznym,
polidynamicznym i polichromatycznym. Zasada konstrukcyjnego ko-
la¿u warunkuje rozwijanie epizodu dramatycznego w ogromnej, szyb-
ko zmieniaj¹cej siê przestrzeni, która w poœmiertnym epilogu Klauna
ginie w nieskoñczonoœci wszechœwiata. Czas dramatyczny jest tak sa-
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mo zmienny, jak przestrzeñ dramatyczna, gdzie teraŸniejszoœæ rozp³y-
wa siê w wyobra¿onych przed³u¿eniach, a wspomnienia retrospek-
tywno-introspektywne przecinaj¹ siê z przewidywaniem przysz³oœci.
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W historiografii najnowszej pantomimy niewiele jest wypadków,
które pokazuj¹ twórczy teatr jako wa¿n¹ wartoœæ kulturow¹ o znacz-
nym zasiêgu spo³ecznym. Przewa¿nie pisze siê o grze, aktorstwie, sty-
lu. Teatr Fialki zak³ada³ wspó³istnienie twórczoœci autorskiej z twór-
czoœci¹ interpretacyjn¹ zespo³u. W odró¿nieniu od praktyki teatru au-
torskiego, gdzie dominuje re¿yser, dyrygent czy aktor, Fialka wyma-
ga³ od swoich aktorów wspó³kreacji artystycznej, dziêki czemu stwo-
rzy³ oryginalny teatr pantomimy i nie tylko zdoby³ uznanie na œwiecie,
ale tak¿e twórczo inspirowa³ czeskich i zagranicznych artystów.

Z krêgu wzorca Pierrota Deburau wywodzi siê tak¿e wybitny mim
s³owacki Milan Sládek (ur. w 1938 r.). Jako student Szko³y Przemys³u
Artystycznego w Bratys³awie nale¿a³ do ko³a recytatorsko-dramaty-
cznego, zorganizowanego przez Ernesta Weiglera przy Wydziale Fi-
lozoficznym, gdzie zetkn¹³ siê z Lubomírem Feldkiem, wówczas stu-
dentem Wydzia³u Pedagogicznego, a póŸniej poet¹, t³umaczem, dra-
maturgiem i najlepszym wspó³pracownikiem. Obaj zaczêli rozwa¿aæ
myœl o pe³nym przedstawieniu teatralnym i wybrali do tego celu wier-

szowan¹ sztukê braci Èapków Lásky hry osudné (Fatalne gry mi³o-

œci). Sládek mia³ wtedy graæ rolê Gillesa, który by³ pierwszym Pierro-
tem Sládka. Niestety, sztuka zosta³a wystawiona dopiero w 1962 r.
w adaptacji Milana Lasicy i w re¿yserii Petra Mikulika, kiedy Sládek
przebywa³ ju¿ w Pradze. W³aœnie tam, w Teatrze E. F. Buriana „D 34”,
spotkawszy siê z choreografem, re¿yserem, aktorem i wspó³autorem
scenariusza – Eduardem ûlabkiem, Sládek wystawi³ swoj¹ pierwsz¹
sztukê Boule (Guz) 11 marca 1960 r. By³a to pe³nospektaklowa jazzo-
wa komedia pantomimiczna w czterech obrazach; Sládek napisa³ do
niej libretto, zaprojektowa³ scenografiê i kostiumy oraz sam stworzy³
postaæ ucznia kelnerskiego – Kefki.

Kefka ¿yje bez pracy i marzy o lepszym ¿yciu, ale jego marzenia
wci¹¿ siê rozbijaj¹ o nieub³agan¹, tward¹ rzeczywistoœæ. Próbê pewnej
wariacji na ten temat podj¹³ Sládek w nastêpnej premierze (14 marca
1961 r.) pt. Hadráø (Ga³ganiarz), wed³ug libretta Cot d’Ordana. Nie
by³o ju¿ Kefki, ale sen o s³awie, potêdze i bogactwie Pierrota, staj¹cego
siê zabójc¹, aby spe³niæ swoje marzenia. Zarówno Kefka, jak i Pierrot
byli dla Sládka fundamentalnym doœwiadczeniem pantomimicznym,
które bêdzie potem wzbogaca³ i doskonali³. Czy wyzwoli³ siê spod
wp³ywów Barraulta, Marceau i Fialki? Na kim siê wzorowa³?

Feldek wspomina, ¿e i dla niego, i dla Sládka Ÿród³em fascynacji
od najwczeœniejszych lat by³a ksi¹¿ka Františka Koûíka Nejvìtší

z Pierotù. To stamt¹d „Milan Sládek dowiedzia³ siê o osobie Deburau
i stwarzanych przez niego postaciach. [...] By³a w tym pewna inspira-
cja, pewne objawienie. Istnia³a mo¿liwoœæ ca³kiem dobrego odczyta-
nia konstrukcji” i tego, „jak wygl¹da³a pantomima Deburau”, co by³o
„wystarczaj¹cym bodŸcem do studiowania przez Milana pantomimy
Deburau” (por. Fialka 1972, s. 93–103). Widaæ to szczególnie w ostat-
niej sztuce Velký Pierot (Wielki Pierrot), któr¹ napisali wspólnie Fel-
dek ze Sládkiem na kanwie pantomim Deburau, zrekonstruowanych
na podstawie ówczesnych recenzji i autentycznych notatek wspó³cze-
snych Deburau – Notiera i Mervalle’a.

Kiedy Sládek powróci³ do Bratys³awy, wystawi³ drug¹ wersjê
sztuki Hadráø (Ga³ganiarz) pod nazw¹ Starinár (Handlarz starzyz-
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n¹). Premiera odby³a siê 13 listopada 1967 r. „By³a to – jak powiada
Lubomír Feldek – ostatnia inscenizacja Teatru Pantomimy w Bra-
tys³awie jako kulminacja walki o teatr pantomimy nie tylko w skali
Bratys³awy, ale i Czechos³owacji” (Fialka 1972, s. 123). Po pierwsze
dlatego, ¿e Sládek wraz ze ûlabkiem powrócili do pierwotnego tema-
tu, tzn. pantomimy solowej, po drugie zaœ dlatego, ¿e obaj pozostali na
emigracji. W Teatrze im. Ellen Bergman w Göteborgu 10 grudnia
1968 r. wystawiaj¹ bajkê pantomimiczn¹ Zatracený míè (Zgubiona

pi³ka). Sládek powraca tu do teatru lalek, z którym zapozna³ siê jesz-
cze w Bratys³awie pod kierunkiem Fikariego. Przyda³a mu siê tak¿e
technika „czarnego teatru”, znana mu z czarnej rewii Moment musical

Bohdana Slavíka.
Ze Szwecji obaj artyœci wyjechali do Kolonii, któr¹ znali z goœcin-

nego wystêpu w roku 1965, a gdzie docentem Szko³y Tanecznej by³
wtedy wybitny mim izraelski Samy Molcho. Niedaleko Essen, w Folg-
wanghochschule, dzia³a³ po wojnie Kurt Joos, a w latach szeœædzie-
si¹tych studiowali tu na specjalnym kierunku pantomimicznym Gün-
ter Till i Bettina Falckenberg, gdzie póŸniej otrzyma³ profesurê tak¿e
Sládek.

Przed za³o¿eniem Teatru „Kefka” Sládek przypomina widzom da-
wne etiudy i bajki pantomimiczne, których premiery wczeœniej siê od-
by³y w Bratys³awie i w Szwecji. Ma ju¿ now¹ grupê aktorów niemiec-
kich – Isidoro Fernandeza, Utê Behrens, a póŸniej Juliê Lindig.
W Kellerteatre w Kolonii 21 kwietnia 1971 r. wystawia pierwsz¹ wer-
sjê pantomimicznej groteski, po³¹czonej z „czarnym teatrem”, pt. Dar,

której libretto napisa³ jeszcze w 1969 r. w Götteborgu. Przemiana
ma³ego ptaszka w zaciek³ego drapie¿nika – nie tylko optyczna, ale
i charakterologiczna – by³a swoist¹ spowiedzi¹, parabolicznym wy-
znaniem Sládka, doskonale zrozumia³¹ dla widza w Bratys³awie,
z trudnoœci¹ zaœ dla widza niemieckiego.
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Sládek 18 marca 1973 r. prezentuje Pøíbìh vojáka (Przygodê ¿o³-

nierza) wed³ug Strawiñskiego i Ramuzowa.
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bezpoœrednio stanowi¹cych aluzjê do materialnego niedostatku, roz-
stania z ojczyzn¹, pytañ o sens szczêœcia, ¿ycia i sens tworzenia same-
go Sládka.

Jak mówi Feldek w prywatnych rozmowach:
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Sládek prezentuje 28 maja 1974 r. przy Aachenerstrasse 24 w Ko-
lonii przedstawienie, sk³adaj¹ce siê z dwóch czêœci: z Daru i groteski
Eduarda ûlabka A� ûije striptýz (Niech ¿yje striptiz), a w tym samym
roku w Teatrze „Kefka” w Kolonii – Handlarza starzyzn¹, w którym
sam tworzy postaæ Pierrota, Kolombinê zaœ gra Julia Lindig, Ksiê¿nê
– Uta Behrenz, Kasandra – sam ûlabek, a Handlarza – Isadoro Fernan-
dez. Muzykê ju¿ wczeœniej skomponowa³ do przedstawienia bra-
tys³awskiego Svetozár Straèína. Sládek wyzna³ tu ponownie mi³oœæ
i podziw dla swojego niedoœcig³ego wzoru – Deburau.
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Nie by³o przypadkiem, ¿e potem Sládek zdecydowa³ siê na insce-
nizacjê Opery ¿ebraczej, a mo¿e dok³adniej – ¿artu na ten temat – jak
to sam okreœla³. Korzysta³ tu z tekstu, prze³o¿onego przez Hansa Mag-
nusa Enzensbergera, który akcentowa³ Gaya, a nie Brechta, k³ad¹c na-
cisk na aluzje o donosicielstwie i korupcji. Sládek gra³ tu rolê Pryncy-
pa³a, a w ogóle – ze wzglêdu na oszczêdnoœci – wystêpowali tylko
trzej aktorzy i lalki. Opera ¿ebracza otwiera³a etap wokalno-muzycz-
ny w drodze Sládka do teatru syntetycznego.

Sládek mia³ szczêœcie, ¿e na jego drodze pojawi³ siê teatrolog
i krytyk teatralny Peter Bu (mieszkaj¹cy od 1968 r. w Pary¿u), który
w latach siedemdziesi¹tych otworzy³ przed nim drzwi na sceny fran-
cuskie. Wa¿nym bodŸcem dla Sládka by³a tak¿e organizacja Miê-
dzynarodowego Festiwalu Gaukler i wystêpy w niemieckiej telewizji
w serialu Maska. Tak wiêc, rok 1976 mo¿na uznaæ w karierze Sládka
za prze³omowy, zarówno dla Teatru „Kefka”, jak i dla jego twórcy,
zw³aszcza ¿e miasto Kolonia nad Renem wraz z Kas¹ Oszczêdnoœci
i Fundacj¹ Kulturaln¹ przyzna³y teatrowi Sládka pierwsz¹ subwencjê.

Po osiemnastu latach Sládek ponownie wraca do pe³nospektaklo-
wej pantomimy, któr¹ tym razem jest Don Juan, znany z inscenizacji
Marceau. O ile spektakl (tak¿e film) Marceau jest obrazem jednego
¿ycia, losu cz³owieka, o tyle Don Juan Sládka przedstawia Starca, któ-
ry ogl¹da siê za spódniczkami nawet w piekle.
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Lata 1974–1982 to bardzo twórczy i trudny w poszukiwaniu kszta³-
tu artystycznego Teatru „Kefka” okres, kiedy to Sládek realizuje siê
jako aktor, re¿yser, pedagog, scenograf i organizator. W roku 1980 in-
scenizuje lalkowo-pantomimiczne przedstawienie Biribi, w rok póŸ-
niej w koœciele œw. Micha³a moralitet Pavla Kyrmezara, a w roku 1982
– jak na corocznym festiwalu Gaukler – zespó³ Teatru „Kefka” otwie-

ra przegl¹d spektaklem Masky a improvizace (Maski i improwizacje),
który Sládek przygotowa³ z jazzmanem Magelsdorfem.

W 1983 r. Teatr „Kefka” przenosi siê do wyremontowanej auli gim-
nazjum na Magnusstrasse i na tej scenie realizuje pantomimiczn¹ wer-
sjê Carmen z charakteryzuj¹cym jego wysi³ki artystyczne podtytu³em
Opera/pan/co/mimiqué. Sládek, maj¹cy upodobanie do niezwyk³oœci,
obsadzi³ w roli Don Josego Evê Schmitz, natomiast sam zagra³ Car-
men.
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O ile epizody i solowe kreacje Sládka krytyka uzna³a za fascy-
nuj¹ce, o tyle w du¿ych spektaklach dostrzega³a sprzecznoœci, chaos
i brak dramaturgicznego porz¹dku.
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W kolejnym przedstawieniu – Król Ubu – interpretacja Sládka
charakterem bli¿sza by³a przedstawieniu lalkarskiemu: naturalnej wiel-
koœci manekiny ze sztucznej pianki wyobra¿a³y lud, a lalka rosyjskie-
go cara mia³a nadnaturaln¹ wielkoœæ. Aktorzy w specjalnych kostiu-
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mach, imituj¹cych nagie cia³a, przypominali lalki. Nie mia³o to jednak
lalkarskiej stylizacji, o jak¹ pokusi³ siê ju¿ w Operze ¿ebraczej, gdy¿
tym razem dzia³anie dziewiêcioosobowego zespo³u statystów wzbo-
gaci³ o animacjê lalek, osi¹gaj¹c wspania³¹ iluzjê t³umu.
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W rok póŸniej Sládek wraca do komedii braci Èapków Ze ûivota

hmyzu (Z ¿ycia owadów), ale i tu s³owo, które wkroczy³o do pantomi-
my, nie znalaz³o w³aœciwej si³y wyrazu znaczeniowego. Cudownoœæ
masek, kostiumów i sugestywnych kolorów, poetycko-fantastyczna
estetyka mia³y wiêksze znaczenie ni¿ twórca chcia³ przyznaæ filozofi-
cznej g³êbi przedstawienia.

Kolejny spektakl Sládka – Baron Münchhausen – zosta³ podzielo-
ny na siedem czêœci:

1. Podró¿ do Rosji,
2. Przygody myœliwskie,
3. Wojna turecka,
4. Dalej na wojnie,
5. Przygody na morzu,
6. Na innej pla¿y,
7. Na Sycylii.

Przygody Münchhausena przedstawia Sládek za pomoc¹ niewia-
rygodnych wrêcz pomys³ów. Mamy tu:
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Wêgierska autorka, tworz¹ca w Austrii, G. M. Hofmann prze-
³o¿y³a dla Sládka tekst Tøech mudrcù (Trzech mêdrców), który to tekst
na scenie sta³ siê pantomim¹-moralitetem, ostrzegaj¹cym ludzkoœæ
przed szaleñstwem ¿¹dzy w³adzy i doskona³oœci.
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W 1987 r. ze wzglêdów finansowych Sládek rozwi¹za³ zespó³
i zamkn¹³ teatr, a w listopadzie 1989 r., po „aksamitnej rewolucji”
w Czechos³owacji, wróci³ do kraju jako jeden z pierwszych reemi-
grantów. Uda³o mu siê wraz z Feldkiem za³o¿yæ w Bratys³awie teatr,
w którym zaprezentowali Pantomimiczny musical (1996) na dwu-
chsetlecie urodzin Deburau. Feldek stwierdza:
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Od 2 czerwca 1995 r. w neobarokowym budynku Teatru Arena
w Bratys³awie wielki mim gra swoje przedstawienia.
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