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Woiciech l'łatanson 

WYZWOLENIE 
a a I wigilię Bożego Narodzenia 1901 r,oku, dwa miesiące po premierze 

W „Dziadów" na scenie krakowskiej, a niecały rok po wystawieniu 
„Wesela'', powstał pomysł nowego dramatu Stanisława Wyspiań
skiego; miał on otrzymać tytuł „Wyzwolenie". Według informacji 
Adama Chmiela, poeta zaczynał pisać ten utwór niezmiernie szyb

ko, jakby w uniesieniu. Już w jedenaście dni po zjawieniu się pomysłu, 
gotowy był akt drugi. Potem (od 3 stycznia do końca tego miesiąca), 
powstał trzeci akt. Na samym końcu - i stosunkowo najdłużej, bo w 
lutym, marcu i ai do początków kwietnia, realizował się akt pierwszy. 
Ale budowa całego utworu odpowiadała dokładnie przemyślanym pla
nom konstrukcyjnym. Podobnie i przy pisaniu „Wesela' najpierw pow
stała rozmowa Gospodarza z Wernyliorą, a dopiero póiniej reszta utwo
ru. Takie zjawiska nie są u naszych twórców czymś wyjątkowym. Jerzy 
Szaniawski najpierw napisał jednoaktówki, które się miały stać zaląż

kiem „Dwóch teatrów", a dopiero następnie pozostałe partie utworu. By 
sięgną5 do nieco innych zjawisk, reżyserzy filmowi kręcą nieraz naj
pierw sceny ze środka obrazu, które włączają następnie w całość. Mimo 
to akcja rozwija się konsekwentnie, 

W swym ostatecznym kształcie jest „Wyzwolenie" wielką filozoficzną 
commedią dell'arte, a zarazem utworem o budowaniu improwizowanego 
widowiska teatralnego. Nie bez racji pisał w 1957 roku Adam Grzy
mała-Siedlecki: „Gdy teatr krakowski... gra „Wyzwolenie" to gra sa
mego siebie. Podstawowym bohaterem „Wyzwolenia" jest teatr jako 
taki, jego swoistość, jego urządzenie, jego sekrety". Miejscem akcji jest 
więc scena krakowska nosząca obecnie nazwę imienia Juliusza Słowac
kiego. Bohaterami dramatu są aktorzy, reżyser, maszyniści i inni pra
cownicy krakowskiej sceny oraz Konrad. Nie trzeba nawet pamiętać 
szczegółów artystycznej biografii Wyspiańskiego i jego inscenizatorskiej 
pracy nad „Dziadami", by się zorientować, że Konrad ma w sobie bar
dzo wiele z bohatera arcydramatu Mickiewiczowskiego. Ale błędem by
łoby całkowite identyfikowanie Konrada z „Wyzwolenia" i Gustawa 
- Konrada z „Dziadów". Postać ta jest jakby syntezą Mickiewiczow
skiego bohatera, samego Wyspiańskiego, może jednego z aktorów biorą
cych udział w improwizowanym przedstawieniu, oraz - jakiegoś współ

czesnego autora dramatycznego, kłórego ludzie teatru (Reżyser, Muza 
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repertuarze sztukę teatral_ną. 
itd), proszę o nową. potrze~ną im ;i jednocześnie dawnego - pisal 

więc o poetę wspołczesneg . Filmie" nowe insce-
„Chodzi tu 1958 roku w Tetarze i M" 
Edward Csató, omawiając w . "·1eć że to Wyspiański i ic-

. " Mozna by pomys ' K rada z 
nizację „Wyzwolenia ·. - t ć która się przebrała za on . . 
kiewicz wcieleni w Jedną pos a ' b nie tylko raczej połączenie się 

Dziadów"; ale nie jest to z~ykle pr~~ - ra. c~ś przeniknęło do wspólnej 
'duchowe z trzecią z kolei istotą, z oreJ 

osobowości". . . wyraźnym zamysłem 
· krakowsk1eJ, z .„ Nal 

d · wia. się na sceme Polski WspółczesneJ · . -
zo~~t:~~ow!~~ prz~dst~:~e:~a w~;ół~e:::: ~aszynist~'r tea_t!!!!!~!c;:~~ 
pierw zapew~~a sob!~ P.__ -omysly dramat?pisa.r~k.e, 1-.- nie zdobY
rzy będą reauzowan spJ;t~~a vreżysera. i a.ktorow_. Ich rp~::n~~ę z planem 
i plastyczne, potei_n .. we . interesującej sztuki p_ok Y. le obu stron 
cia dla tea.~ru z{:1ukJ!~a~otea~ralne widowi~k:· ~~i:~tc~e e:ię spotykają. 
Konrada, .Y identyczne, a.le w tym Je l!Y n widowiska zostal 
zapew!1e nie s~zumienie. Z chwilą, g~y ~g?lny pl:ardziej, że pers~nel 
Ułatwia. to po się błyskawicznie, tym · improw1zo-
nakreślony, sprawy toczą wciągnięty. Rozpoczyna. się 
techniczny został w te sprawy 
wa.ne widowisko. . ~a.ko teatr w teatrze? P? 

. . · sztuki ukazywaneJ • . esnej Polski. 
Co jest tresc1ą oz'.l:!iska ~harakteryst~czn.e . dla _owc~rzedstawiciele 

pierwsze; pewne i . krakowskiej. PoJawia.Ją się także i zbied
a szczególnie dla .z ehmiarystokratycznych (Karmazyind), apokojowego ro-

l chty 0 pretensJaC . · łoszącego eę . sz a t nictwa Stanczykow, g . . p lski")· dalej patno-
niał~j (Hoł~sz); sd~~~recji („niewyja~ania imdieni~r;ch de~okratów czy 
zwoJU, umiaru, . zacięciu zbbzonych o ~ . . nistów· filozo-
tó~ ~ó~~z1~~~~~~:!Y~oszących 'id~ę tsz~.ch;;~~j~ci~:::!:01skiej,' ~ierar-
~Zwe o ~macku szukających sweJ ~~~;~cbałno - rodzinnych . . N_ie. ch~l~ 

bi" ~ośeielnej wreszcie tendencji P demonstrowanie najwaznieJSZY 
c i "a.kieś syntetyczne kazanie na pewne 
dzilo _zapewn:. o Jpolityczo - filozoficzny~h, ale o ;:lnie ważne znacze-
polsk1ch prą_ o'Y dowym które maJą tu szcze 
zjawiska. w zyeiu na.ro ' 
nie . da. wspólny mianownik: 

. . . boć bardzo różnorodne_, pos.1a. Ją etaeji. Poezja żywi 
ZJawiska te, c .. sła.bości, zamierania., we; d tawiciele stron-

są objawem dekaden~Jltrująee paraliżujące wolę. rze :nie więzów nie
kult tego, co kruc~e nktatorst~o unfomożliwiaj,ce z:r~ką jakiejkolwiek 
nictw głoszą albo u które się nie mogą sta.c ~o u lbo relatywistami 
woli. albo . fri1:zes~' zofowie i przywódcy. du chow~ s~~ucającymi postu
ak:cji_ p~w~hz':1l~J~::loalbo dygnitarzami kosclel?ymi n~ jak najbardziej od
bbskimi ni i iz • zystko stanowi gru . · owania 
lat niewolniczej pokory .. To wcszyli" przedstawiciela ta.kiegoltpoJms'mierci 

"d · Geniusza · i ku em • 
~v~:.~i~Ji r~!:a~t;~znej. ~o~:~~s:ei:~:n:~fiz~t:~s:i::w:t samounieestwie-
grobów, ponadczasowosci, 
nia. len"ia" n"ie odbiega w zasadniczy spo-

, · Wyzwo · · · · sprze-
Aż do tego punkt~ treseei~" Także i tam uka.zy~ał~ się ro:?s:i~go ży-

sób od problematyki _„Wes d . probatą oceniane zJaw!ska PAl Wesele" 
b" a z rowną eza · d Geniusz. e " czne ze so „, . . kimś sensie odpowia a - . t keję przeeiw-

cia. CbochołOWI w. Ja t r Wyzwolenie" ukazuJe kon r~ lk • planie" 
jest tylko diagnozą sywuael i; , " rozgrywa się na jednym Y o " 
działanie, protest. " ese e 
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konstrukcyjnym: pokazywało towarzystwo zebrane na bronowickim 
ślubie, „Wyzwolenie" nie przypadkowo rozgrywa się na krakowskiej 
scenie i zostało ujęte w formę commedii dell'arte. 

Spierano się ostatnimi czasy na temat Konrada. Profesor Juliusz Sa
loni w komentarzu do wydania „Wyzwolenia" z 1947 roku pierwszy 
zakwestionował identyfikowanie Konrada z samym autorem: za wyraz 
przekonań poety uznał on raczej drukowane w tekście kursywą, wier
szowane uwagi (didaskalia) Wyspiańskiego. Z tym poglądem polemizo
wała Aniela Łempicka w rozprawie „Problemy „Wyzwolenia", druko
wanej w „Pamiętniku Literackim'' (1961 z. 2). Sprawa wyda.Je się inte
resująca, ale trudno ją ostatecznie rozstrzygnąć. Dla zrozumienia utworu 
najważniejszą mi się wydaje odpowiedź na pytanie; jakie za.dania. przy
padają Konradowi? 

Niezmiernie charakterystyczny jest w tej mierze ów słynny drugi akt, 
o którym wspominaliśmy, że powstał Jeszcze przed napisaniem pozosta
łego tekstu. Czym jest drugi akt? Rozmaicie go pojmowano i bardzo róż
nie realizowano na scenie. Czasem uważano, że jest to rozprawa Kon
rada ze samym sobą, ze swymi własnymi wątpliwościami, sprzeczno
ściami wewnętrznymi, rozterką i niepokojami (które symbolizują Ma
ski). Rozprawa ze samym sobą rozgrywać się może w podświadomości, 
a nawet we śnie czy w stanie halucynacji. W związku z tym w war
szawskich przedstawienia.eh Aleksandra. Zelwerowicza, w 20-leciu mię
dzywojennym, Maski były święcącymi ognikami. Juliusz Osterwa 
w swych inscenizacjach poszedł drogą odmienną. Pojmował on Maski 
jako żywych ludzi, reprezentujących różne grupy i stronnictwa, koterie, 
grupy i osobowości, działające w otoczeniu Konrada, ·toczące z nim dys
kusje i prowadzące walki. O krok dalej poszedł Józef Wyszomirski, któ
ry w inscenizacji katowickiej z 1937 roku, a potem w łódzkiej z 1964 r„ 
zidentyfikował Maski z aktorami przygotowującymi się do wyjścia na 
scenę, w akcie następnym, Noszą oni nawet części kostiumów odpowia
dających postaciom z aktu trzeciego (i pierwszego). W drugim akcie 
zjawiają się częściowo w takich grupach, w jakich się pojawia.Ją grane 
przez nich w trzech pozostałych akta.eh postaci (na przykład Prezes, 
I{aznodzieja, Przodownik). 

Wydaje się, że interpretacje Osterwy i Wyszomirskiego mogą być 
uznane za bliższe zamiarom autora „Wyzwolenia" niż te, które dawali 
Zelwerowicz czy Horzyca. W akcie drugim Konrad przygotowuje się do 
ingerencji w akcję, w przełomowym I kulminacyjnym jej punkcie. 
Uzbrojony w pochodnię, symbol intensywnego (a więc nie wegetatyw
nego) życia - Konrad przeciwstawia się fałszywemu pojmowaniu po
ezji Mickiewiczowskiej i zadaje druzgocący cios uosabiającemu owe fał
szywe wyobrażenia Geniuszowi. Walka będzie krótka, a mimo to nie
łatwa, gdyż Geniuszowi nie odbiera Wyspiański ani wielkości, ani su
gestywności. 

. W jaki sposób Konrad przygotował się do tej walki? Przez odpowied
nie, niezmiernie dokładne i ścisłe przymyślenie i ustalenie swego włas
nego stanowiska. Ale nie zapominajmy, że całemu rozwojowi akcji na
dał Wyspiański formę komedii inmprowizowanej, dell'arte. Naturalaą 
jest więc rzeczą, że Konrad przygotowuje się do swego wielkiego i bojo
wego wystąpienia - poprzez toczoną ze swymi partnerami (z widowis
ka dell'arte) dyskusję. Czego ona dotyczy? Jakie są jej punkty wyjścia? 
Wyspiański przyjmuje, że konstruowanie wielkiego dzieła sztuki, a więc 
i przedstawienia teatralnego, nie przebiega dowolnie. Wynika „z logiki 
założenia, z logiki artyzmu" (rozmowa z Maską 16), „Artyzm ma swoją 
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logikę i nieodwołalność") rozmowa z Maską 17). „Nie odbie~am o.d n!
cze 

0 
zwłaszcza od tego, com zaczął, jeśli myśl mojll: s~uJę l~giczm~ 

wł~nie z tego, com zaczął", mówi Konrad. Sztuka me Jest więc am 
„frazesem", ani „fałszem" (rozmowa z maską 19). 

Jak widać, Wyspiański pojmuje proces tworzenia artystycznego ~ 
sposób niemal kartezjański, jako wysnuwanie wniosków logicz~ych. Nie 
znaczy to, by identyfikował tworzenie artystyczne z rozumowamem n~u
kowym. Widzi tylko pewne analogie, podobieństwa owych procesow. 
Jak J'est matematyka i statyka obrotów i pędu światów ... tak jest ma-

" tematyka i statyka myśli". 
Zapewne pobyt we Francji i przemyślenie problemów sztuki jak się 

one rysowały w epoce impresjonizmu - miało dla a~t?ra „Wyzwo~e
nia" ogromne znaczenie. Podczas owego pobytu Wysp1ans~i zro~um_1ał, 
jaki sens posiada konstruowanie powierzchni obrazu, ktore m~ Jest 
kopiowaniem natury, ale logicznym i konsekwentnym - o~gamzo~a
niem. Podobnie stara się Konrad w „Wyzwoleniu" budowac. prze~ieg 
przedstawienia teatralnego i swój udział w tym spektaklu, ktorego Jest 

zarówno współreżyserem, jak i aktorem. 
Akt drugi wyznacza Konradowi wielkie zadanie, przygotowu~e on ~u 

sobie motywację ataku na „apoteozę grobów". Walka toczy się takze 

0 wyzwolenie wewnętrzne, czyli o zrzucenie ciężaru pewnych wyobr~
żeń, przyzwyczajei1, tradycji. „Terminowałem długo u :Wielu pr~~m?z.~ 
nych potęg, które władały myślą moją, i teraz czas m1 wyzwoh~ .się 
_ mówi Konrad do Maski 10. A gdy ta maska jak posłuszny uczen idąc 
w kierunku wytkniętym przez Konrada, stawia pytanie, czy należy" 
pokruszyć te potęgi", Konrad odpowiada uczciwie: „Dopokąd nie stanę 
przed którą z nich blisko, to ich nie umiem wskazać, ale są. mo~e.nty 
kiedy je widzę jasno". Walka toczy się więc także - przeciw ~-leJas
nościom myśli własnej, przeciw jej niedopowiedzeniom czy niedosc pre
cezyjnym sformułowaniom. „Bo nie ma myśli tak niejasnej, której by 
człowiek myślący jasno i wyraziście nie zrozumiał", podnosi Konrad 
w rozmowie z Maską s. Przenikanie myśli niejasnej stwarza rozkosz 
przełamywania trudności: nie jest jednak bezkarna - płaci się za to 
szczęście ogromną cenę spalającego wysiłku. Dlatego także i z pun~tu 
widzenia filozoficznego Konrad może być porównany do Orestesa, ktory 
swą ofiarą wyzwala kraj. „Wszystko, co myślę, jest definicją:', ~odkre
śla Konrad. Cóż to jest definiowanie? Próba uporządkowama i usta
lenia - dotychczas płynnego zakresu pojęć. Praca taka wymaga wy
rzucania balastu rzeczy niepotrzebnych, zbędnych. Pozornie jest więc 
zubożaniem redukcją. Maska 4 z ironią i poczuciem wyższości docina 
Konradowi:' „Wyczerpuje się twoja sztuka i wyczerpuje się twoja m_yśl:'. 
Ale bez trudu można odparować ten zarzut, skoro pozorne zubozeme 
staje się w gruncie rzeczy wzbogaceniem: „Nie - odpowiada Kon~ad 
- widzę tylko coraz szerzej i obejmuję coraz szersze kręgi rzeczy, ktore 
widzę i słyszę. Zaś gaśnie wszystko, co utrzymywało się pustym dźwię-
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kiem i formą". A ·więc chodzi o stopniowe wykluczenie tego, co mgławi
cowe i nielogiczne, na rzecz jasnych definicji. Tylko w ten sposób moż
na ustalić - określony cel. Tak też należy pojmować hasło „cenzury" 
narodowej, które (dosłownie traktowane) tyle wywołało nieporozumień. 

Z konsekwencji myślowych, którym jest posłuszny cały przebieg ak
cji „Wyzwolenia" (także i aktu drugiego), wynika, że śmierć indywidu
~ln_a, a więc i filozoficzny kult niebytu, łączy się nieuchronnie ze sprawą 
sm1erci zbiorowej, czyli niewoli całego społeczeństwa. Na odwrót "Wy
zwolenie narodu jest tylko wtedy możliwe, gdy zostanie poprzedzone 
wyzwoleniem duchowym składa;ących się na społeczeństwo jednostek. 
Owo wyzwolenie dokonywa się przez przezwyciężenie bierności, Do tego 
niezbędne jest nagromadzenie energii. „Kochanka moja zwie się wola"! 
mówi Konrad. Pamiętam, że w „Weselu" Dziennikarz podaje w wątpii
wość jakiekolwiek realne możliwości działania, czyli świadomego prze
kształcania warunków, w jakich się znalazła jednostka czy społeczeństwo. 
Dla Konrada tworzenie dzieła sztuki jest przykładem na udowodnienie 
możliwości działania także i w innych dziedzinach. W rozmowie z Ma
ską 20 padają ważne sformułowania, dowodzące, że nie wolno identy
fikować działania artystycznego z praktycza ym: 

Maska 20: Więc możemy mieć siłę. 

Konrad: Więc ty jej nic czujesz, mimo poezji? Czyś ty ją może czuł 
prze:l poezją? Ale nic, to był upór i tylko - wobec siebie siła. Ale ta 
siła wobec drugich to nic może być poezja. 

Tu tkwi wyjaśnienie wydarzeń aktu ostatniego. W ramach przygoto
wanej i z góry ułożonej akcji Konrad uzyskuje zwycięstwo jako repre
zentant poezji żywej przeciw Geniuszowi, apologecie poezji i śmierci. 
Ale z chwilą osiągnięcia tego zwycięstwa zadania artysty muszą się 
skończyć. Aktorzy, którzy brali udział w spektaklu o Polsce Współczes
nej, zdejmują kostiumy, wracają do codziennego życia. Konrad nie chce 
się z tym pogodzić i myśli o dalszej walce. 

Tu zapewne przyda się rozróżnienie wprowadzone przez Juliusza Sa
loniego, Wyspia1iski nie identyfikował się z Konradem, patrzył nań 
z boku, czy z zewnątrz. W jakimś sensie „Wyzwolenie" kończy się 
klęską Konrada, próbującego wyjść poza finał dzieła sztuki, które~ 
wewnętrzna logika wymaga zakończenia akcji w tym właśnie miejscu. 
Konrad został sam na pustej scenie, tropiony przez Erynie, boginię 
zemsty, uosobienie bólu i klęski. Ale kiedyś nastąpi okupienie owej 
nieuchronnej a zbawiennej winy. Finał III aktu zapowiada, że Konrad 
zostanie uwolniony z zaklętego kręgu sztuki. Skończy się moc i ktoś 
uchyli wrót teatru. Wicika analogia między twórczością artystyczną 
a działaniem praktycznym .- stanie się, w tym nowym sensie, wartoś
cią istotną. Oczywiście analogia nie jest znakiem równania. I także jako 
protest przeciw płytkiemu identyfikowaniu twórczości artystycznej z 
działaniem pratycznym „Wyzwolenia" może być uznane za ważny wy
raz myśli Wyspiańskiego. 
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Uwór został wydrukowany w styczniu 1903 roku, a 28 lutego od
była się jego prapremiera na scenie krakowskiej. Konrada grał nie
dawny wykonawca roli Gustawa - Konrada w inscenizowanych przez 
Wyspiańskiego „Dziadach" Mielewski. Wyspiański współdziałał w przy
gotowaniu oprawy plastycznej. 

Czy „Wyzwolenie" zachowało aktualność jak „Wesele" czy „Warsza

wianka"? Jest ono niewątpliwie utworem trudnym i wywołującym opi

nie sprzeczne. W roku 1957, z okazji 50-lecia śmierci Wyspiańskiego, trzy 

polskie zespoły dały zupełnie odmienne realizacje tej sztuki. Krakowski 

teatr imienia Słowackiego w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego zwró

cił przede wszystkim uwagę na problematykę sztuki o „Polsce Współ

czesnej"; teatr katowicki imienia Wyspiańskiego, w reżyserii Józefa Wy

szomirskiego położył nacisk na owe ramy teatralne, które stanowią w 

„Wyzwoleniu" element przygotowania oraz zakończenia commedii 

dell'arte. Teatr Narodowy w Warszawie w inscenizacji Wilama Horzycy 

starał się uwydatnić formalne nowatorstwo utworu. Opisy owych trzech 

spektakli przyniósł cytowany już przeze mnie essay Edwarda Csató, 

zamieszczony w numerach 3, 4 i 8 dwutygodnika „Teatr i film" z 1958 

roku. 

W 1963 roku powrócił do „Wyzwolenia" ówczesny dyrektor teatru w 
Zielonej Górze (a obecnie w Poznaniu), Marek Okopiński. Jak wspom
niałem jesienią 1964 roku nową inscenizację tego utworu dał w łódz

kim Teatrze imienia Jaracza - Józef Wyszomirski. 

O aktualności „Wyzwolenia" świadczy również tocząca się na temat 

tej sztuki dyskusja teoretyczna. Aniela Łempicka zamieściła w „Pamięt

niku Literackim" z 1961 roku (z. 2) obszerną rozprawę „Problemy Wy

zwolenia". Dotyka ona nie tylko sprawy Konrada i jego identyfikacji 

z Wyspiańskim, ale i wielu innych zagadnień, a szczególnie teatru w 

teatrze jako motywu dramatopisarskiego, a wreszcie ideologii utworu, 

• którą autorka essay'u wywodzi z Nietscheanizmu. Już poprzednio, w 

„Pamiętniku literackim" z 1958 roku (z. 3-4) Łempicka uwydatniała 

związki między myślą Nietschego, a dramatami naszego pisarza (Essay 

pt. „Nietsćheanizm Wyspiańskiego"). Chodziło tu nie tyle o wpływ au

tora „Poza dobrem i złem" na twórcę „Wyzwolenia" - co o porównanie 

systemu pojęć obu twórców w zakresie teorii poznania i systemów ety

cznych, a szczególnie swoistego przeciwstawienia się etyce transcen

dentalnej czy chrześcijańskiej. 

Z pracą tą polemizowałem na łamach „Teatru" w roku 1961 (nr. 19). 
Choć wywody Łempickiej są frapujące, a trudno zaprzeczyć, że Wy-

- 9-

spiański musiał czytać niektóre rozprawy Nietschego, wydaje mi się, że 

wychodzi on z innych założeń i zmierza w inym kierunku. Zagadnie

nie twórczości artystycznej jako analogij z działalnością przekształca

jącą układ zastanych faktów - wydaje mi się niejciekawszym i naj

bardziej aktualnym problemem tego utworu. 

(„Stanisław Wyspiański" Wydawnictwo ·poznańskie 1965) 
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Leonia Jabłonkówna 

ALEKSANDER WĘGIERKO 
(część pierwsza) 

A
leksander Węgierko, wybitny aktor i jeden z najznakomitszych re
żyserów w dziejach sceny polskiej, jest dla dzisiejszej generacji 
widzów postacią niemal nieznaną. Zapewne, w Białymstoku prze
chodnie stykają się codziennie z jego nazwiskiem, widniejącym 
na każdym afiszu i każdej enuncjacji teatru, którego jest on pa-

tronem, ale zetknięcie to jest mechaniczne i nie pociąga za sobą na 
ogól jakiegoś konkretnego wyobrażenia o człowieku i artyście. Gorzki 
paradoks sprawił, że pośród czołowych twórców naszego teatru przed
wojennego, Węgierko, choć młodszy wiekiem od innych, ulega dziś 
największemu zapomnieniu. 

Przyczyna tego jest tragicznie prosta ,uwarunkowana losem całego 
kraju: śmierć, śmierć przedwczesna i bezimienna, która dosięgła go, 
gdy był w pełni rozwoju , w najświetniejszej fazie twórczości - i obró
ciła w popiół nie tylko jego egzystencję, ale i dzieło. Inni, współcześnie 
z nim działający wybitni artyści - Schiller, Osterwa, Zelwerowicz -
zdołali przetrwać okupację i, choćby przez krótki czas, żyli jeszcze 
i umacniali swą sławę na oczach pokolenia wyrosłego już w nowej epo
ce. Węgierko nie przekroczył tego progu, zginął zamordowany już w 
pierwszych latach „czasów pogardy". A rozdział ostatni jego życia, naj
piękniejszy, najbardziej doniosły rozdział, zapisany właśnie w Białym
stoku - urwany został tak gwałtownie i brutalnie przytłoczony nawa
łem zdarzeń tak wstrząsających i tak katastrofalnych dla całego narodu, 
że nawet w pamięci bezpośrednich świadków i uczestników pozostawił 
tylko mgliste i niepełne odbicie. I tak się stało , że dla większości wi
dzów oglądających dziś przedstawienia w teatrze im. Węgierki, nazwi
sko to brzmi „jak dźwięk pusty" ... 

Spróbujmy więc, w miarę możności, przywrócić mu treść konkretną. 
I. 

Urodził się w r.1893 w Warszawie. Na drogę sceniczną wstąpił wcześnie 
już w r. 1912, a więc licząc zaledwie lat 19, debiutował w teatrze wileń
skim, zdobywając odrazu znaczny sukces, jako wykonawca roli tytułowej 
w „Orlątku" - głośnej wówczas sztuce Rostanda. To powodzenie sprawi
ło, że już w następnym sezonie został zaangażowany do Teatru Pol
skiego (świeżo właśnie otwartego) w Warszawie. 

Mimo tak szybkiego awansu początki jego w teatrze nie były łatwe. 
O sukcesie wileńskim zadecydował raczej urok młodości i warunki zew
nętrzne, predestynujące go do romantycznej roli „Orlątka": smukła, 
chłopięca sylwetka, piękne włosy o wyjątkowo jasnym zabarwieniu, 
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marzycielskie spojrzenie - aniżeli autentyczne walory. Miał WÓ\\rczas 
jeszcze duże mankamenty techniczne i przez dłuższy czas nie zdradzał 
jakiejś ciekawszej indywidualności artystycznej. W zestawieniu ze świet
ną plejadą gwiazd aktorskich błyszczących wówczas w zespole Teatru 
Polskiego (Węgrzyn, Leszczyński, Zelwerowicz, Junosza Stępowski, Sta
nisława Wysocka, a potem jeszcze Kamiński, Osterwa, Przybyłko - P•
tocka i w. in.) - traktowany był jako niedoświadczony i zaledwie „po
żyteczny" wykonawca epizodów i ról trzecioplanowych. Nie zniechęcał 
się jednak, nie pozwalała na to jego niezwykła pasja teatralna, ambi
cja i instynktowne poczucie swoich utajonych możliwości twórczych. Już 
wtedy również ujawnił cechę rzadką wśród naszych aktorów, niesłycha
ną wytrwałość, samodyscyplinę, zdolność do koncentracji w pracy. Dzię
ki nim coraz silniej dochodziły do głosu przyrodzone dyspozycje jego 
umysłu i wyobraźni, znamionujące rasowego artystę teatru. 

Do ujawnienia się tych dyspozycji dopomógł mu zwłaszcza dwukrot
ny pobyt na scenach krakowskich. Najpierw znalazł się tam w sezo
nie 1917 /18, na scenie Teatru im. Słowackiego, gdzie występował obok 
znakomitych aktorów, w rolach odpowiedzialnych, z wielkiego reper
tuaru (m. in. jako odtwórca roli tytułowej w „Fantazym"). Poraz drugi 
pracował w Krakowie w latach 1921/23, w teatrze „Bagatela". W tym 
czasie osiągnął już pełną samowiedzę aktorską i zdobył własne miej
sce w hierarchii teatralnej - zwłaszcza jako świetny wykonawca ról 
„amantów charakterystycznych". W kreacjach tych przezwyciężał poku
sy łatwego „liryzowania" i zdawkowej romantyczności, zarysowywał 
natomiast postać od strony temperamentu, usposobienia, nawyków indy
widualnych; stwarzał autonomiczny charakter, ujawniając w swej in
terpretacji nie tylko wyczucie psychologiczne, ale i zmysł humoru, sub
telnej auto-ironii. Najważniejsze jednak, że właśnie na scenie w „Baga
teli" objawił się główny nurt jego talentu i największa pasja jego życia: 
zdolność konstruowania rzeczywistości scenicznej, zespalania poszczegól
nych elementów widowiska w artystyczne syntezę - dar reżyserii. 

Dar ten na razie znajdował ujście głównie w lekkich komedyjkach, 
łub w sensacyjnych „bombach" teatralnych, stanowiących podstawę re
pertuaru w „Bagateli", mimo to jednak Węgierko osiągnął już wtetly 
rezultaty tak nieprzeciętne, że zwrócił uwagę nawet najbardziej wyma
gających krytyków i koneserów. M. in. Tadeusz Boy Żeleński - z cza
sem jeden z najgorętszych admiratorów Węgierki - już w tym wczes
nym okresie krakowskim poświęcał jego realizacjom szczególnie dużo 
miejsca w swoich recenzjach. 
Największy rozgłos zdobył młody artysta pod koniec swego pobytu w 

„Bagateli", jako reżyser i odtwórca roli amanta w dwuosobowej komedii 
miłosnej włoskiego pisarza, Niccodemiego - „Swit, dzień i noc", gdzie 
obok niego występowała początkująca wówczas, ale niezwykle utalento
wana, Maria Malicka. Znakomita gra obojga wykonawców i mistrzow
sko wydobyta przez reżysera aura młodości, humoru i wdzięku, uczy
niła z tej błahostki prawdziwy klejnocik teatralny. Spektakl przeszedł 
tlo legendy teatru, jako jeden z największych „bestsellerów"; powtarza
ny był niezliczoną ilość razy we wszystkich niemal miastach polskich 
i wszędzie wywoływał ten sam entuzjazm publiczności. Dzięki tym 
triumfom Węgierko został ponownie zaangażowany do Teatru Polskiego 
w Warszawie - tym razem już w pełnej glorii aktorskiej i reżyserskiej. 
Odtąd, poza krótkotrwałymi występami gościnnymi na prowincji, po
został już aż do wybuchu wojny wierny stolicy - związany niemal wy
łącznie ze scenami „szyfmanowskimi" (t.j. z Teatrem Polskim i Małym). 

To piętnastolecie warszawskie wyznacza wznosząca się nieprzerwanie 
linia osiągnięć artystycznych i sukcesów. O tak niezwykłej i trwałej 
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passie ~o~votlze?i!l decydował nic tylko talent Węgierki, inwencja, polot 
wyobr~zm •. ale ! Jego rzadko spotykana pracowitość i niezwykłe poczucie 
odpo'"'.1edz1~lnosci artys!yczncj w stosunku do każdego podejmowanego 
zadan!a. Nie. uznawał zadnych ułatwień, nie istniały dla niego żadne 
pozycJ~ „robione na bo~u", wobec których można sobie pozwolić na sto
sowa~1e ta~yfy ulg?weJ .. Cokolwiek robił, robił do końca, z pełnym za
angazo~amem całeJ swe! osobowości. I umiał zarazić tym nastawieniem 
wszystk.1ch swyc?. wspołpracowników - niezależnie od sprawowanej 
prze~ ~ich fun~cJ13 czołowych aktorów, i statystów, scenografów i ma
szymsto~v, fryzJerow i garderobiane, aż do szatniarek i bileterów -
wsz3'.stk1.ch tworzących sp~łeczność teatralną. Wieczór na przedstawieniu 
~ęg1erk1 d:i-wał zawsze_ widzom \~rażenie harmonii, doskonałego zestro
JU wszystkich clementow, składaJących się na widowisko _ nie tylko 
tych, dostarczonych ze sceny, ale i wytwarzanych przez zachowanie się 
personelu obsługującego widownię i foyer. Wszystko było podporządko
wane prawom autonomicznego świata, świata teatru. 
Oczywiście, Węgier~.e równi~ź z.darzały się przedstawienia mniej uda

ne, błędy w koncepcJ1,_ lub tez medostosowanie opracowanego materia
ł~ dramatycznego ~o Jego pr~yrodz?nych dyspozycji: nie był przecież 
meo!"ylny. Ale. tak1i: P~zyp~dk1 nalezały do wyjątków i oznaczały tylko 
c~wlłową porazk~, me Jakąs klęskę zasadniczą: kompensował je natych
miast !łowy '":ys1łek, .nowa erupcja twórcza - i nowy sukces. 

_W p1ei:wsze~ p~łow1e tego okresu - w latach dwudziestych _ wypo
wiada! się gł~wme w. sztukach ? charakterze kameralnym, wymagają
cych ~ntymneJ atmo~fery, .bezposredniego kontaktu z widzem. W tego 
r?dzaJu repertuarz.!' 1dealme uzewnętrzniały się jego reżyserskie atuty: 
rue~~ykłe_, wyczucie sł~wa, mowy aktorskiej, szermierki dialogowej, 
~nue.Jętnosc. wydobywama n11wych, nieoczekiwanych znaczeń myślowych 
I P~?'cholog1cznych z tekstu, poprzez odświeżanie akcentów wynalaz
~zo:;.c ~ gestach ~ sytu~cja.c~, wykończenie każdego detalu. Był to teatr 
zbhzei;i, ~eatr deh~atneJ ~1m11:tury. Ale nie prowadziło to nigdy do roz
drabrua1?'1a do rozpraszawa się w szczegółach, misterność pojedynczych 
elementow. po~porządkowanl;' ~yła zawsze pewnej syntetycznej idei 
n~~rzędn~ł· słuz~ła wydobyci? Jednolitej atmosfery psychiczneJ, współ-
11CJ t~nacJI, wspolnego st~lu. ra cecha jego przedstawień rzucała się w 
oczy. 1 była. stal~ podkreslana. "'. recenzjach i artykułach krytycznych. 
„Sw1etna r~zy.sena, mątl~a, wn.1kh~a •. pomysłowa i drobiazgowa'', „wszy
stko. ~rzew1dz1ane, obmyslane 1 um1eJętnie sharmonizowane'', "ani jednej 
chw1h pu.szcz?nej samopas", „arcydzieło subtelności" - takie określenia 
I>owtarzaJą się w ocenach, przy okazji każdej niemal jego premiery 
~ ~atach początkowych .ów k311!1eralny repertuar był zresztą bardz~ 

zrozmcowany w tematyc~ 1 w c1ęzarze gatunkowym. z jego strony re
pr~z~ntował tz'Y. „komedie salonowe", przeważnie proweniencji francu
sk1eJ, z~ ~zczego~nym u"'.zględnieniem sztuki popularnej wówczas spółki 
a?_torskieJ - Ca1łlaveta 1 Flersa. Były to utwory o wiele wyższej klasy, 

. mz owe podrzędJ?e komed~jki z epoki „Bagateli", dowcipne, zręcznie 
skonstruowane, me pozbawione nawet pewnych walorów literackich -
l;'le o~racają~ si~ w kręg~ ~a~dz~ wąskiej problematyki, naogół unika
Jące J~k ogma ~:ue tylko JUZ .Jakichkolwiek zagadnień społecznych, ale 
wszelkich w ogole szerszych 1 głębszych perspektyw myślowych i mo
ra}nych, , ad~esowane głównie do sytej, konformistycznej publiczności 
m1eszczansk1ej, od której przede wszystkim zależał byt materialny ów
c~esnych teatrów. Jednakż~ Węgierko wydobywał nawet w tych błyskot
~1wych ale pustych bawidełkach nieoczekiwane spięcia intelektualne 
1 głębsze rysy psychologiczne - poprzez odkrywcze akcenty w inter
pretacjach aktorskich, wycieniowanie i odświeżenie każdego słowa i l{aż-
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dej sytuacji. Były to zawsze koncerty gry autorskiej i znakomite pokazy 
komediowego stylu - nierzadko z zaznaczającym się wyraźnie zamys
łem satyrycznym. Przedstawienia te zdobywając szturmem publiczność, 
oceniane były wysoko również przez wybredniejszych krytyków, któ
rzy naogół zwalczali dominację tego rodzaju repertuaru na naszych 
scenach. 

Lecz oczywiście ów „ciąg Flersów i Caillavetów'', czy pokrewnych im 
wytworów dramaturgii rodzimej ze strony Węgierki to jedynie trybut 
spłacony z konieczności na rzecz kasy. Jego ambicje i możliwości ar
tystyczne szły w zupełnie innym kierunku. Już w pierwszym sezonie 
swej samodzielnej pracy w stolicy uderzył w ton bez porównania wyż
szego rejestru, wystawiając sztukę Luigi Pirandella; „Sześć postaci sce
nicznych w poszukiwaniu autora". Było to zarazem wprowadzenie na 
grunt polski nieznanego dotąd u nas pisarza, którego osobliwa, wielo
znaczna wizja rzeczywistości i własna, odbiegająca od tradycyjnych 
wzorców forma dramatyczna stawiała w pierwszym rzędzie awan
gardy ówczesnej dramaturgii światowej. Spektakl ten stał się prawdzi
wym wydarzeniem artystycznym. Młody reżyser potrafił znaleźć urzeka
jący kształt sceniczny dla tego dziwnego dramatu, w którym realia ży
cia i teatralnej złudy, konkretnej rzeczywistości i rojeń imaginacji, krzy
żują się bezustannie i przenikają jak w dławiącym koszmarze sennym. 
Bez szczególnego „udziwniania", nie stosując żadnych sztucznych 
i melodramatycznych efektów, jedynie poprzez natężenie wewnętrznej 
l!kspresji, poprzez rytm obrazów, gorączkowy, to znów zamierający, 
przekazał w sposób niezmiernie sugestywny swoistą, niesamowitą atmo
poły tylko realnego bytowania, a jednak obdarzył ich pełnią życia 
sferę utworu. Tragicznych bohaterów sztuki. utrzymał w wymiarze na
sceniczncgo. Zadanie miał tym trudniejsze, że poza paru wyjątkami, w 
spekaklu występowali nowicjusze - młodzież aktorska, utalentowana, 
ale niedoświadczona, zdana wyłącznie na rozeznanie i intuicję reżysera. 
A jednak spektakl odznaczał się bardzo wysokim i wyrównanym po
ziomem gry. Jeżeli kiedy to tutaj można mówić o twórczości reżysera 
- pisał o tym przedstawieniu Boy-Żeleński - „Znając sztukę tę z ksią
żki i z innej sceny, wiem jakimi trudnościami najeżone jest jej wysta
wienie ( ... ). Wczoraj sztuka ta żyła od pierwszej do ostatniej sceny, 
a życie to tchnął w nią swoją wolą, inteligencją i wytrwałą pracą 
P. Węgierko, w którym przeobrażony Teatr Mały znalazł, jak się okazu
je, niepospolitą silę". 
„Sześć postaci" zapoczątkowało typ repertuaru, w którym Węgierko 

najchętniej się w tych latach wypowiadał: sztuki stojące na pograniczu 
realizmu i poetyckiej transpozycji, wyrażające prawdę o życiu psychi
cznym jednostki i o świecie otaczającym, poprzez delikatne, subtelne 
niedopowiedzenia, utwory, w których elmenty humoru, dochodzącego 
czasem aż do groteski, przeplatały się z czystym nurtem liryzmu, a cza
sem głębokiej dramatyczności. Na ogół był to repertuar współczesny; dal
sze utwory Pirandella - „Gra" i „Żywa Maska" (znana pod innym 
tytułem, jako „Henryk IV"); ta ostatnia przeszła zresztą do historii te
atru także dzięki genialnej kreacji Junoszy Stępowskiego w roli tytu
łowej. Było wśród nich również sporo sztuk wybitnych dramaturgów 
francuskich tego okresu; Vildraca ,Sarmenta, Raynala, i najznakomit
szego z pośród nich, Claudela („Zamiana"). 

Ale był wśród nich również utwór zgoła odmiennego pokroju, stojący 
na anypodach „awangardyzmu", raczej urzekający urokiem staroświec
czyzny - „Swierszcz za kominem" Dickensa; spektakl będący rzadkim 
połączeniem prostoty, chwytającej za serce szczerości uczuć, z delikatną, 
pełną smaku i wyczucia epoki stylizacją wspomnienia o tym widowisku 
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jeszzce po latach powracały w różnych omówieniach i syntezach teat
ralnych. 

z repertuaru polskiego realizowanego przez niego w tym okresie, na 
specjalną uwagę zasługuJą dwie pozycje, krańcowo odmienne w treści 
i w poetyce: „Klątwa" Wyspiańskiego i „Nowe wyzwolenie" (St. Ign. 
Witkiewicza) Każde z tych przedstawień było świadectwem odwagi ar
tystycznej i ~łasnej, nie opierającej się na żadnych wzorach, wizji rea
lizatorskiej. . 
Węgierko był jednym z pierwszych, którzy P?znali się na nie.zwykłeJ 

indywidualności twórczej i na odkrywczym zmysle teatralnym Witkacego 
- wówczas blizko pięćdziesiąt lat temu całkowicie jeszcze nie zrozu
mianego tr~ktowanego naogół jako maniak lub szarlatan. Węgierkę za
fascyno~ał jednak od razu specyficzny styl tej dramaturgii -;-- owo 
szczególne połączenie parodystycznej drwiny i autentycznych „mepok~: 
jów metafizycznych", burleski i utajonego tragizmu. Pragnął wystawie 
więcej dzieł jego pióra, ale natrafił na opór aktorów, którzy sztuki te 
uważali za , niezrozumiałstwo" i „bełkot'', skończyło się więc tylko na 
jednym spektaklu, obejmującym dwa utwory; „Wariat i zako~nica" (w 
reżyserii Karola Borowskiego), oraz „Nowe wy~wolenie''.· yv ktory1?1 Wę
gierko świetnie uchwycił tonację intełektualneJ groteski i surreahstycz
nego „żartu o głębszym znaczeniu". 

Trudniejsze jeszcze zadanie nasuwała „Klątwa", tutaj bowiem Wę
gierko uderzył we wszystkie uświęcane tradycje sceniczne, według któ
rych dotąd ucieleśniano tę przejmującą wizję poety. W przeci
wieństwie do uprzednich realizacji, traktujących ją jako swoistą sztukę 
„obyczajową" i starających się przede wszystkim o dosłowność realiów 
i werystyczne uprawdopodobnienia jej warstwy metaforycznej - Wę
gierko odczytał sztukę jako misterium. Punkt ciężkości w spektaklu zo
stał przesunięty na ekspresję słowa poetyckiego; głównym bohaterem 
stał się nie Ksiądz, czy Młoda lecz „Chór" - cała społeczność wiejs~a, 
udręczona, uginająca się pod ciężarem wspólnej „klątwy". Przedstawie
nie miało w sobie wyraz i atmosferę średniowiecznego moralitetu. Po
zbawione trików maszynerii teatralnej, nie operujące rozbudowanymi 
efektami scenerii wydobywało patos tragiczny i dynamikę poprzez nie
zwykłe natężenie' nastroju, ekspresję postaci, wewnętrzną intensywność 
gestu i słowa. Spektakl wywołał zażartą dyskusję, posypała się istna la
wina artykułów, polemik, ataków i apologii. Krytycy młodszego pokole
nia stanęli murem po stronie Węgierki, ale przyłączyli się do nich 
również i ci przedstawiciele starszej generacji, którzy obdarzeni byli 
autentycznym „słuchem" artystycznym. Np. tak wybitny znawca Wys
piańskiego, jak Adam Grzymała-Siedlecki, pisał: 

„Za arcydzieło intuicji reżyserskiej p. Węgierki uważam to. że ( ... ) 
umiał on „Klątwie" nadać ton jej właśnie pierwotności, zamierzch_Io
ści, antyczności. Tłumy, które w akcję wprowadza, zbiór ekstatykow, 
kalek, widm lmlzkich, usadza od razu naszą myśl w erę biczowników, 
włosiennic, zachwyceń mistycznych, stygmatów. Od pierwszych scen dra
matu na właściwym stanął gruncie .Tak samo świetnie prowadzone były 
role". 

z podobnym entuzjazmem wypowiadali się inni. „Tak silnie działa
jącego tłumu - chóru, a tak artystycznie, bez sztuczek grającego - n~e 
pamięta scena Teatru Małego ( ... ). Pomyślano nie tylko o scałkowamu 
tłumu ale i 0 zróżnicowaniu go, o indywidualnej charakterystyce i roli 
poszc;ególnych jednostek w gromadzie ( ... ) Rezultat świetny, sukces 
znakomity". „Ogromny krok naprzód w naszym życiu teatralnym". „Mi
strzowskie dzieło Węgierki w „Klątwie" zdaje się przerastać wszystkie 
ewentualne wzory ... ". 
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Już nawet tak skrótowy i pobieżny przegląd daje pojęcie 0 szerokim 
zasięgu i wielostronności zadań podejmowanych w tym czasie przez 
Węgierkę. Jednakże z biegiem lat, w miarę jak rósł jego autorytet arty
styczny i mógł sobie pozwolić na stawianie dyrekcji swoich warunków, 
stawał się coraz bardziej wybredny w doborze sztuki do realizacji. W 
latach trzydziestych znikają z jego repertuaru poza paru wyjątkami 
owe „komedie salonowe,,' których tak wiele reżyserował w poprzednim 
okresie, teraz bierze na swój warsztat niemal wyłącznie materiał sceno
pisarski o wysokiej randze literackiej, o pogłębionych treściach myślo
wych a w każdym razie nadający się do interesujących transpozycji teatralnych. 

Zasłynął w tych latach jako niezrównany interpretator Bernarda 
Shawa. Wszystkie elementy tej dramaturgii: sardoniczne, jakkolwiek 
nigdy nie popadające w integralny pesymizm,. widzenie świata, pozorna 
nonszalancja, kryjaca w sobie autentyczne zaangażowanie moralne 
i społecżne, paradoksalny dowcip i świetne pointy dialogu, celowo 
stosowane anachronizmy i trawestacje - znajdowały w tych spektak
lach pełne i twórcze odbicie. Największą sławę przyniosła realizacja 
„Pigmaliona" w Teatrze Polskim w r. 1932, wznowiona następnie w r. 
1937. Ta świetna komedia, wystawiona na tejże scenie już kilkanaście 
lat przedtem, w ujęciu Węgierki rozbłysła nowym blaskiem. Przede 
wszystkim nabrała o wiele ostrzejszych akcentów satyrycznych, doty
czących kasty szczególnie znienawidzonej Przez autora - angielskiej 
burżuazji. Przedstawienie, bez ostentacji i przejaskrawień, w sposób nie
jako organiczny, poprzez same rozwiązania sytuacyjne i przenikliwą 
charakterystykę postaci. demaskowało zakłamanie, ciasnotę i absurdal
ność konwencji obyczajowych i socjalnych, nad którymi tak bezlitośnie 
pastwi się Shaw i przeciwstawiał im zwycięzką siłę prawdziwego uczu
cia i inteligencji. Nade wszystko fascynował mistrzowsko poprowadzony 
dialog, iskrzący się dowcipem, wybuchający żywiołową pasją, serwujący 
repliki, jak świetnie odbijane piłki tenisowe. Znakomitą Elizą była Janj
na Romanówna, zaś w głównej roli męskiej - Higginsa - zabłysnął 
sam Węgierko. Była to niewątpliwie jego „rola życiowa" w istqcie dy
spozycje aktorskie Węgierki predestynowały go wręcz do ucieleśnienia 
tego wizerunku, w którym poszczególne rysy: zaabsorbowanie uczonego, 
wnikliwość badawcza, uczciwość, starannie maskowaną szorstkością 
i ostentacyjnym brutalizowaniem, napady „zimnej pasji", a obok tego 
nieporadność życiowa, chłopięca niemal naiwność i bezbronność wobec 
triumfującej kobiecości tworzą całość, zdumiewającą swym autentyz
mem psychologicznym. Była to, w całym znaczeniu tego słowa, kr e-a ej a. 

Swietnie wYPadły również inne prezentacje Shawa: „Zbyt prawdziwe, 
aby było dobre", „Matołek z wysp Nieoczekiwanych" (pra-premiera świa
towa), „Żołnierz i bohater", w tej ostatniej Węgierko odniósł znów tri
umf także jako wykonawca głównej roli męskiej - „żołnierza" (Bluntschli'ego). 

Satyryczna wena Sha·wa była oczywiście tylko jednym z wielu tonów 
rozbrzmiewających w „partyturze realizatorskiej" Węgierki. Jeżeli cho
dzi o repertuar współczesny, to po dawnemu reprezentowały go prze
ważnie utwory niejako „graniczne", łączące elementy dramatu i kome
dii„ najczęściej dotyczące problemów psychologicznych - czasem jednak 
otwierające również szersze perspektywy filozoficzne i społecznej (np. 
„Gra miłości i śmierci" Romain Rollanda). Nie brak zresztą wśród nich 
także wytrysków czystego humoru, fantazyjnej groteski, czy parodii -
jak uroczy spektakl „Ptaków" Arystofanesa w zaktualizowanej przeróbce 
Tuwima, albo Bałuckiego „Klub Kawalerów", przestylizowany w wido-
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. . arodystycznym Jest to zestaw bo-
wisko - buffo, o silnym zac~c1:i~ejszych uwzględniać nawet części 
gaty i niepodohna w ram~.c b "ednakże choćby parę słów po
składających się nań pozycJ1; dtrze a .J ych się szczególnym urokiem 
święcić dwóm spośr~d. nich, 0 :~u~c.:~J!c widzów _ obydwóch zrealizo
i wzbudzających naJw1ęk:~Y 19e36. Pterwszą z nich była „T~ssa" -:- sztu
wanych w tym sa~?'I? ro t znakomitym opracowamu scemczny1~ 
ka oparta na pow1es.c1. Margare ,w c rku Sangera" - rodziny i naJ-
Jean Giraudou.x .. I?zieJe egzoty~!r::g:z;t!ra, tworzących swoisty opęt~
bliższych przYJac1oł pewneg~ b h !ty i rozkwitającej w tym otoczemu 
ny muzyką kl~n. a_rtyst?'cznee nfm~y" kilkunastoletniej Tessy ukazane 
wiośnianej mlłosci 'iwiern j fi Był to jakiś niepowtarzalny, jedyny w 
zostały z niezwyk!ą s łą suges.1. uzyki i namiętności. Ekwilibrystyczne 
swoim rodzaju khmat - ~agia : ranych życiem pełnych nieprzepar
niemal spiętrzenia sytuacJI, ~oze m~mentami ścisz~nego skupienia, bez
tego komizm1;1. p~zep~at~y się __ z lirycznej. Był to szczególny stop dra
słownej prze~muJąCeJ . e spr:~::mowanej poezji. W obsadzie, którą two
pieżnego realizmu -

1 
_w_ys ka wysunęła się na pierwszy plan sta

rzyła przeważnie ml.odz1ez a~tor:. ' scenie Elżbieta Barszczewska, -
wiająca wówczas pierwsz~ ro 1 na . ca -Tessa pazur aktorski poka
i podbiła wszystki~ serc~ Ja~o. w;[::z~:drycz ..; roli Tony, drugiej z 
zała też początkuJąca rowmez ' . 

„rodzeńs~.wa s_ander~'· b ł oszałamiające powodzenie, utrzymywała s~~ 
„Tessa , kt~ra z 

0 
Y ~ . ierko wypuścił następny „bestseller : 

jeszcze ~a a~1szu:, gdy A~u~sa':::em Zelwerowiczem w roli tytułow_eJ. 
„Klub P1ckw1cka ' z e tonie delikatnego pastiszu, prom1e
Slynny ten spektakl, utrzy~any tw enteru Mimo że adaptacja tekstu 
nial wdziękiem, humor.em l se~ ym a wś.ród zaprzysięgłych pickwic
(pióra Wegsterna) budził.a -;-- zw aszc:ealizacja ·~ceniczna, według zgod
kistów" - duże zastrzezema. sama f' t ł . ton" Dickensowski. 
nej opinii wiernie _przekazała specy ;~::%ni~:C„ I~, pisano - „prosty, 
„Udało się wydobyc. dw:. ~omenty Papierów" (Pickwicka) i niemniej 
naiwny, typowo a~giel~ 1 um~n 'trzne" Wystawienie i opracowanie 
charakterystyczne ich ciepło w: . ę prz~ci' nami jakiejś wielkięj jas
„Pickwicka" było jakby wywo ani;~awienie to najlepsza pedagogika". 
ności i pogody". „Tego !Y!>~ ~rze a~iczyć do' repertuaru współczesnego, 

„Pickwicka" trudno w asc1w e z . owstalej już w okresie między-
ale w swej wersji udramatyzowaneJ t(p . klasyki Zresztą ten nie-

. również cech ypoweJ · ' · 
wojennym) me ~a ~~ k ki j imaginacji, nie mieści się w ogole 
śmiertelny wytwor i~ ensows e. sz huje ponad czasem„. Ale w dru
w ramach żadnej. ok~eslone~ ~poki,dw!Jennej Węgierko sięga coraz czę
giej połowie s~eJ dz1~łalnosc~i~:z:m klasyków. Na ogół są to klasycy 
ściej do autorow, obJętJch . ubiegłego stulecia - jak np. Ibsen 
jeszcze „młodzi", ~ywo z~y .sięk z grał również rolę Oswalda), al?o 
(„Upiory:• - ~ _ktor~ch k' ęg1erBfiziński (znakomity spektakl „Roz~1t
wspommany JUZ Bauc I: czy zasłu uje czarowne przedstaw1e
ków"). Z tej se~ii na s~ec~alną ~w:g~iłościZ.• _ jedno z najczystszyc_h 
nie Mussetowsk1ego „Nie ~g~a s ę oet ckim polotem, a zarazem naJ
w stylu, uskrzydlonych naJwlęk~z~m P ps:chologicznym w jego dorobku. 
bardziej przenikliwych po~ wzg 5. e: aktor Młodzieńczy i męski zara
Triumf odniósł tu jako rezyser 1 Ja w m~wny bez patosu, był p. Wę
zem („.) romant~c~ny a. pełen pros~tt;'~e~ jakiego dziś w Polsce moż~a 
gierko z pewnosc1ą naJlepszWy~lk<? j ceny' w drugim akcie słuchało się I „„ p1"sał Boy - ie ie s 
zna ezc - " ł · · n '" I t · jak to by o mow10 e. 
z zapartym oddechem a e ez kl . 'k mussetowski nadawał się szcze-

Niewątpliwie,. t~n ~u?telny t etJnO~~kiego reżysera jak Węgierko -gólnie dla wlasc1wosc1 warsz a u 
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wirtuoz słowa scenicznego, cyzelator gestu, mistrz pół i ćwierć tonów, 
ulotnych, zaledwie uchwytnych doznań, a jednocześnie „drążący w głąb", 
doszukujący się ukrytych sprężyn psychicznych w życiu jednostki, 
odrębnych znamion charakteru, usposobienia poszczególnych postaci. 
W ciągu wielu lat zdawał się celować raczej w ukazywaniu problema
tyki psychologicznej, związanej z zamkniętym, wyizolowanym życiem 
jednostki, aniżeli wielkich konfliktów masowych. W ten sposób ujął np. 
tekst, nasuwający bardzo różne możliwości interpretacyjne - typowy 
wytwór „burzy i naporu" romantyzmu - „Intrygę i miłość" Schillera. 
Znamienne, że w przedwojennej, warszawskiej realizacji położył tu głó
wny nacisk na sprawę przeżyć osobistych, na dramat indywidualny 
dwojga kochanków (grając sam Ferdynanda, obok Luizy w wykonaniu 
Malickiej). Zupełnie inny wydźwięk miał ten sam utwór, wystawiony 
przez niego w kilka lat póżniej, w tragicznym momencie dziejowym. 

Tak więc przez dłuższy czas Węgierko traktowany był powszechnie 
jako kameralista, mistrz scenicznej miniatury. Nikt nie podejrzewał, 
że drzemią w nim inne jeszcze możliwości. 

Dopiero na przełomie lat trzydziestych (w r. 1931) zaskoczył wszy
stkich I wzbudził ogólny podziw spektaklem „Elżbiety królowej Anglii" 
Brucknera. Nieoczekiwanie objawił się tu jako znakomity i n scen i
z a t or, orkiestrant panujący bezbłędnie nad całością rozbudowanej par
tytury w i d o w is k a, rozgrywanego na różnych planach, operującego 
mnóstwem wielorodnych instrumentów. Przedstawienie uznano za jeden 
z największych triumfów artystycznych Teatru Polskiego. Wkrótce 
okazało się, że nie był triumf jednorazowy, i że nie doszły do gło
su w tym wypadku jedynie uzdolnienia czysto techniczne. Węgierce 
robiło się w ogóle za ciasno w ramach „małej formy", zaczął wyry
wać się „na wielkie sceniczne przestrzenie" w sensie dosłownym i prze
nośnym. Kontynuując swą działalność w zakresie sztuk kameralnych, 
raz poraz nabierał szerokiego oddechu, sięgając w rejony wielkiego 
repertuaru". I w tym zakresie miał osiągnięcia miary niezwyklej. Przede 
wszystkim w komedii. 

Dotyczy to w pierwszym rzędzie dwóch pozycji, skądinąd zresztą 
nieporównalnych, nie dających się ze sobą zestawić jako tworzywo lite
rackie ale zrealizowanych w tym samym okresie (r. 1936-37), na tej 
samej scenie Teatru Polskiego i przejawiających podobne mistrzo
stwo formy inscenizatorskiej - „Wesela Figara" oraz „Gałązki rozmary
nu" Zygmunta Nowakowskiego. 

Ta ostatnia, opowiadająca o perypetiach pewnego plutonu legionis
tów Piłsudskiego, w transpozycji scenicznej uległa prawdziwie czaro
dziejskiej metamorfozie. Zarysowane przez autora z niewątpliwym ner-

. wem komediowym, ale utrzymane w uproszczonej, dość zdawkowej kon
wencji, obrazki „z życia żołnierskiego", przekształciły się pod ręką re
żysera w o br a z artystyczny, tętniący życiem, przesycony wesołością 
i sentymentem, (ale nie sentymentalizmem), o rewelacyjnych wręcz roz
wiązaniach sytuacyjnych i niebywałej precyzji ruchu scenicznego. żon
glując jak prestidigitator ogromnym tłumem postaci (ponad 50 akto
rów i kilkunastu statystów), reżyser potrafił nadać każdej z tych po
staci indywidualne piętno, wyodrębnić je i narzucić wyÓbraźni i pamięci 
widzów. Sztuka, apelująca do łatwych, naskórkowych wzruszeń, operu
jąca motywami stereotypowej „batalistyki", przeszedłszy przez warsztat 
reżysera, nabrała światłocieniowej głębi, i sugestywnej siły oddziaływa
nia: stała się w istocie „szuką dla mas" w tym sensie, że trafiła do 
każdego, zarówno do„maluczkich" jak do wielkich tego świata, najbar
dziej wybrednych przedstawicieli elity. „Reżyserowi sztuki, P. Węgierce, 
największe komplementy byłyby tylko częścią odpłaty za jego trudy, 
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pomysłowość, prawdziwą t w ó r cz oś ć w zmontowaniu tego widowis
ka" - zachwycał się Grzymała-Siedlecki. „Tak wystawioną „Gałązkę 
rozmarynu" można śmiało pokazywać jako styl reżyserski. To samo 
stwierdzał Jan Parandowski. Podkreślono też absolutną „Nieomylność 
batuty reżyserskiej"). „Sztuka materializuje się w sposób pełen pew
ności siebie, finezyjnie a brawurowo ... " Niepodobna przytoczyć tu choćby 
małej cząstki superlatywów, od których roiły się ówczesne recenzje z 
tego spektaklu, ostatnio· odżył on znów pod piórem znakomitego aktora 
Jana Kreczmara, który brał udział w tym widowisku i dał jego facho
wy a przejrzysty opis w swoim „Notatniku aktora" (na łamach „Teatru"). 

W stosunku do genialnej sztuki Beaumarchais'go maestria insceniza
cyjna ujawniła się, oczywiście, w sposób o wiele bardziej wyrafinowa
ny: walory czysto widowiskowe szły tu w parze z odwagą myślową 
i prawdziwie twórczym uwydatnieniem nurtów intelektualnych i społe
cznych w tej arcykomedii. Znalazło to wyraz przede wszystkim w wi
zerunku postaci tytułowej, ucieleśnionej przez samego reżycera (któ
remu partnerowała Romanówna czarująca w roli Zuzanny. W swojej 
interpretacji Węgierko odszedł od tradycyjnego ujęcia Figara, jako 
szczwanego hultaja, skocznego arlekina, jak go często przedstawiają na 
scenic biorąc za model „balwierza" z „Cyrulika Sewilskiego". Ale w 
„Weselu Figara" jest to zgoła inny osobnik - ktoś przypominający sa
mego Beaumarchais'go. I tak też ujął go Węgierko jako indywidualność 
pełną inteligencji i charakteru, uśmiechniętego, ale nieustępliwego bun
townika, mądrością, drwiną, dowcipem walczącego o swoją godność 
i człowieczeństwo. Kluczem stał się tu słynny monolog bohatera z os
tatniego aktu - który zabarwił całą rolę, nadał jej wspólny wyraz 
i podniósł ją w skali. „Choć refleksyjny raczej temperament p. Węgierki 
dość odległy jest od tradycyjnego Figara ( ... ), ten je g o Figaro leży na 
nim jak ulał - stwierdził Boy. - Publiczność chłonęła po prostu ten 
sławny, a tak niebezpieczny dla aktora i sztuki monolog z zapartym od
dechem, przerywając go( •.. ) oklaskami, a wszystkie bez wyjątku strzały 
dowcipu i sarkazmu wypuszczone przez Figara szły prosto do celu i tra
fiały •.. ". Trzeba zaznaczyć, że w ówczesnej sytuacji strzały te miały 
ostrze nader aktualne i „trafiały" bezpośrednio w nabrzmiałe konflikty 
ideologiczne epoki. Oklaski widzów miały charakter manifestacji poli
tycznej. 

Ale mimo tego społecznego pogłębienia, sztuka nie straciła nic ze 
swojej skrzącej się wesołości i błyskotliwego humoru. Przedstawienie 
urzekało polotem, podniecającym, roztańczonym rytmem, wyrażającym 
istotnie nastrój „dnia szalonego". Całość dekoracji, operującej skróto
wymi elementami architektury rokokowej, ustawiona była na kole: 
zmianę terenów reżyser przeprowadzał przy otwartej kurtynie, puszcza
jąc w ruch obrotówkę. Ten nadużywany często proceder nie sprawiał w 
tym wypadku wrażenia tricku technicznego, lecz zdawał się wiązać w 
sposób organiczny z całą feerią tej olśniewającej maskarady. „Sens, lo
gika reżyserska, pomysłowość ( .•. ) wydobycie intensywności z każdego 
ruchu, z każdego słowa ( ..• ) zharmonizowanie maskarady z eksplozjami 
gryzącej satyry, cała ta gama fantazji doszła w rękach p. Węgierki do 
nieomylnego zestroju ... " oto zaledwie część pochwał, jakimi obsypywał 
to przedstawienie Grzymała-Siedlecki, nie mówiąc już o innych oce
nach. 

Spektakl „Figara" udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że Węgierko 
nie jest tylko mistrzem w zakresie sztuk kameralnych, współczesnych 
czy dawnych, lecz, że stać go na znakomite osiągnięcia w dziedzinie 
„wielkiej klasyki". Ale „Wesele Figara" to komedia, a Węgierko pragnął 
powiewu wielkiego dramatu, heroicznej tragedii, monumentalnego teatru 
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idei. Dążeniom tym dał wyraz w dwóch dziełach, zrealizowanych przed 
samą wojną: w „Nocy listopadowej" i w „Hamlecie". W żadnym z nich 
jednak nie osiągnął w pełni swoich zamierzeń. 
Każde z tych przedstawień było owocem ogromnego wysiłku iietyzm 

i głębokich przemyśleń, każde miało liczne fragmenty o nieprzeciętnej 
cile wyrazu i urodzie teatralnej: lecz obydwa, jako całość, zawiodły. 
Wiał od nich jakiś chłód, nadmierny „koncepcjonalizm", zabrakło im 
owej iskry, tajemniczego ognia, który przenika autentyczną poezją. 
Możnaby stąd wyciągnąć wniosek, że Węgierko poszedł tutaj w kie

runku, który nie był jego prawdziwym powołaniem - że wielka trage
dia, wielki dramat romantyczny nie była jego właściwą domeną. Wnio
sek ten jednak byłby niesłuszny, już w krótki czas po tym w latach 
straszliwych doświadczeń, dowiódł czegoś wręcz odwrotnego. Należało 
by raczej sądzić, że owo niepowodzenie wynikło nie tyle z przyczyn 
artystycznych, co psychologicznych - z braku pewnych przeżyć czysto 
osobistych. W istocie ten znakomity artysta, fanatyk pracy, a przy 
tym człowiek niezwykłej prawości i dobroci - przed wojną żył jakby 
pod kloszem, zamknięty wyłącznie w kręgu sztuki, odizolowany niemal 
zupełnie od trudów i konfliktów zwykłego życia, od problemów nurtują
cych ogół społeczeństwa. Widocznie potrzeba było jakiejś twardej i gorz
kiej próby, jakiegoś głębokiego wstrząsu, aby otwarło się w nim ukry
te, uśpione w dniach szczęśliwej egzystencji, wypełnionej pracą zawo
dową, sukcesami, rozrywką - żródło natchnienia. 
Tą próbą stała się dla niego klęska Września i rzeczywistość, która 

po tym nastąpiła. 
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„".\"esele" Stanisława Wyspiańskiego na scenie białostockiej . 
Nma Czerska (Marysia), Andrzej Karolak (Widmo) Insce
nizacja i reżyseria - Irena Górska, scenografia i jnsc~nizacja 
plastyczna - Stanis ław Bąkowski. 
Prem. 24 XI 1957 r. 

.r 

I ' .. 



„Cyd" P. Corneille 'a w transkrypcji St. Wyspia11skiego na 
scenie białostockiej. 
Barbara Łukaszewska (Szimena), Br onisław Orlicz (Don Fer
nand), Stanisła Siekierski (Don Rodrygo). 
Reż. Bronisław Orlicz, scen. Ryszard Kuzyszyn, muz. Wi
told Lutosławski, układ walk - Waldemar Wilh elm. 
Prem. 23 I 1969 r. 




