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ADAM HANUSZKIEWICZ - wybitny inscenizator, 
reżyser i aktor, postać na trwałe zapisana w historii 
polskiego teatru, niezależnie od kontrowersji i sporów 
jakie jego twórczość budzi właściwie od zawsze. Teatr 
Hanuszkiewicza odwołujący się do wyobraźni współ
czesnego widza, do jego umiejętności myślenia obra
zami i skojarzeniami, był od początku bezpośrednio 
związany z czasem, w którym powstawała każda in
scenizacja, a tym, co decydowało o randze artystycz
nej i oryginalności przedstawienia była forma - jako 
punkt wyjścia i dojścia. Poprzez formę stwarza Ha
nuszkiewicz na scenie nową rzeczywistość - daleką 
od realizmu, w której nie ma kurtyny, klasyczną deko
rację zastępuje umowny 
znak plastyczny, aktor zaś 
często zwraca się do widza 
bezpośrednio z prosce
nium. Formie teatralnej 
podporządkowany jest 
w tym teatrze tekst literacki 
traktowany przez artystę co 
prawda swobodnie, ale też 
Hanuszkiewicz zawsze 
i konsekwentnie podkreśla 
swoją wierność myśli auto
ra i duchowi utworu, który 
czyta wnikliwie i wręcz do
ciekliwie, sięgając do źró
deł pozaliterackich, by 
z nich właśnie budować no
we konteksty interpretacyj
ne. Jego stosunek do kla
syki wyraża się w poszuki
waniu dlań dzisiejszych od
niesień artystycznych i ide
owych. Taki był m. in. "Kor
dian" zrealizowany w Te
atrze Narodowym w 1970 r., 
"Balladyna", "Wesele", "Sen 
srebrny Salomei". Jaki bę
dzie "Kordian" Anno Domini 
2000 na deskach Teatru 
Jaracza w Olsztynie. 

- Jest wrzesień 2000 
roku. Za chwilę wejdziemy 
w nowe tysiąclecie. Za 
chwilę też skończysz w na
szym Teatrze pracę nad 
dramatem Juliusza Slo
wackiego. Wracasz do te
go utworu po 30. latach. 
Czy zmieni/o się Twoje wi
dzenie jednego z najslyn
niejszych bohaterów litera
tury romantycznej? 

- Sam bohater takim, 
jakim go widział Słowacki 
oczywiście się nie zmienił, 
ale zmieniło się moje i są
dzę, że większości z nas 
myślenie o nim. Inna jest 
rzeczywistość, inne jest po
wietrze, inne słyszenie kla
syki, inna jest dzisiaj mło-

dzież, innymi żyjemy problemami, inny zatem jest od
biór Kordiana. 

- Porównaj te czasy - jako czlowiek żyjący w tym 
kraju, jako czytelnik klasyki romantycznej, jej insceni
zator. 

- Powiem to, co wszyscy, że czas się przekręcił. 
Żyjemy w wolnym kraju, możemy mówić i pisać to, co 
myślimy. Jesteśmy u siebie. Niestety, często dezawu
ujemy całą przeszłość, którą moje pokolenie pamięta, 
bo w niej wyrastało, a młodzi ludzie znają ją coraz czę
ściej już tylko z legendy. Różni nienawistnicy i apolo
geci piszący historię współczesną zapominają, że 
czas, kiedy powstawał między innymi mój 11Kordian" to 

był czas, co prawda Polski 
niesuwerennej, ale też 

czas największego rozkwi
tu polskiej kultury i znak jej 
najwyższej jakości doce
nianej w świecie - czas te
atru, muzyki, filmu, plasty
ki. Przekreślanie tych lat 
i traktowanie ich jako 
„dziury" jest zwykłą nie
uczciwością. W tamtych 
latach, trudnych politycz
nie ale artystycznie bardzo 
twórczych, inaczej wyglą
dał odbiór całego repertu
aru romantycznego. Przy
znajmy otwarcie - w więk
szosc1 antyrosyjskiego. 
Cała ta dramaturgia, hero
iczna i tragiczna dziś już 
straciła sens polityczny. 
Bo przecież takie poję
cia, jak heroizm i patrio
tyzm funkcjonują najpeł
niej w sytuacji zagroże
nia bytu narodowego. 
Gdy cała propaganda po
lityczna skierowana była 
na idee internacjonali
styczne, pielęgnowanie 

w sobie poczucia narodo
wego było bardzo ważne . 
Dziś nie ma już takiej po
trzeby. Skoro mamy wol
ny kraj, w którym najważ
niejszym problemem jest 
jego mądre zagospoda
rowanie, gdzie tu mówić 
o patriotyzmie? Czy pra
ca jest patriotyzmem? 
Przecież pracujemy, aby 
utrzymać rodzinę, godnie 
wychować dzieci i nie 
mówimy tu o patriotycz
nym obowiązku wobec 
ojczyzny. 

- Czy uważasz zatem, 
że dzisiejszy odbiorca 
Kordiana pozostanie obo
jętny na jego mlodzieńczy 
bunt i patriotyzm? 

- Tylko wtedy, gdy nie 
będzie to widz idący z ha
słem na ustach: "fura, ru
ra i komóra". Wrażliwy 
człowiek, choć żyjący 
w świecie zdominowanym 
przez pieniądz, jednak 
zauważy, że ten Kordian 
to przecież jego rówie
śnik, który ponad sto lat 
temu, tak jak on w roku 
2000 również miał prawo 
do buntu, bo to naturalny 
przywilej młodości. Boha
ter Słowackiego, jak 
wcześniej Molierowski Mi
zantrop czy późniejszy 
Myszkin Dostojewskiego 
był po prostu młodym en

planowanej na człowie

ku, którego na króla Pol
ski koronował kościół! 
Kordianowi zatem pozo
staje już tylko konse
kwentne wypełnienie mi
sji heroicznego buntowni
ka. Jego pobudki są, ow
szem, szlachetne, ale 
czy nie powinno się ich 
jednak przepuścić przez 
racjonalne myślenie? 

- Wówczas jednak nie 
by/oby konfliktu tragiczne
go, czyli tego co w końcu 
stanowi o wielkości utworu. 

tuzjastą, który nie godził się na zastany świat. Nie
stety, nie wszystko daje się usprawiedliwić młodo
ścią i Słowacki dobrze o tym wiedział. 

- Trzeba jednak pa
miętać, że do końca nie 
możemy zdefiniować tego 

młodzieńca. Być może przeszedłby on i duchową 
i ideową ewolucję, ponieważ Słowacki zamierzał 
uczynić go bohaterem tryptyku. "Kordian" nosi podty-

- Co masz na myśli? 
- To, że gdy wołając ze 

szczytu Mont Blanc "Polska 
Winkelriedem narodów! 
Poświęci się choć padnie. 
Jak dawniej, jak nieraz!" 
chciał - nie zważając na re
alia - poświęcić cały naród! 
Pomyśl, jaka to straszna 
propozycja i jaka okrutna 
w tej całej młodzieńczej po
stawie! 

- Potem jednak jego ra
cje zderzyly się z racją Pre
zesa, którego argumenty 
są Ci bliskie. 

- I moje i autora, bo on 
przecież wszystko to w dra
macie napisał. Przede 
wszystkim zawarł w nim 
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tuł "Część pierwsza trylo
gii. Spisek koronacyjny". 
Drugą miało być powsta
nie, trzecią emigracja. 
Dlatego zakończenie 
utworu nie jest jedno
znaczne. Słowacki po 
rozpoczęciu części li wy
cofał się. 

- Z Twoich wypowiedzi 
wciąż nie wynika wprost ja
ki będzie Kordian naszych 
czasów. 

- Bo po prostu nie 
wiem. Każdy go odbierze 
zgodnie ze swoją wrażli
wością, wiem natomiast, 
że będę się starał, aby 
w ramach współczesne-

ten wielki, ponadczasowy konflikt tragiczny, w którym 
ścierają się dwie równoważne racje - Kordiana zbun
towanego przeciw carowi i gotowego go zabić wraz 
z całą rodziną oraz racje 

go myślenia o teatrze, to 
znaczy o teatrze po Ionesco, Becketcie, Mrożku, 
Gombrowiczu, pokazać na scenie to wszystko, co 
napisał Słowacki, w tym prawdy niemiłe i niewy

godne. Nie skreślę na 
przykład, co już się nie
dawno zdarzyło, sceny 
z papieżem, żeby - jak 
mówiono - nie urazić Oj
ca Świętego, a ja myślę, 
że odniosłoby to wręcz 

przeciwny skutek. Ale nie 
chcę też tego "Kordiana" 
przegadać. Zależy mi, 
aby to, co w tym utworze 
najważniejsze - ów wiel
ki konflikt racji mógł 
ujawnić się w pełni i po
ruszyć emocje dzisiej
szego widza. 

Prezesa z jego gorzką 

kontrargumentacją: 

„A kiedy się na Polskę, 
wszystkie ludy zwalą, 

Wielu przeciw posta
wisz wojska? Wielu ludzi? 

Czym zbrojnych? Czy 
sztyletu zakrwawioną 

stalą"? 
Kordian myśli emocjo

nalnie, Prezes realnie, 
ale to jego racje zwycię
żają, gdy podczas głoso
wania zaledwie pięciu 

spiskowych zostaje przy 
młodym zapaleńcu, 150. 
zaś opowiada się prze
ciwko zbrodni, zresztą 

rozmawia/a 
Elżbieta Lenkiewicz 



Są chwile w życiu, w których czfowiek zda się 
Samemu sobie bardzo poetycznym: 

Albo gdy idzie sam w nocy na cmentarz 
I na kochanki usiądzie mogile. „ 

Na skaty igle - na ruin terasie - Albo gdy mówi doń kto: „Czy pamiętasz 
Paryż?" - Są różne poetyckie chwile: W usposobieniu umysfu vehmicznym, 

Kiedy gfos przeczuć bardzo gfośno gada 
Trzykrotnym gfosem: biada! biada! biada! 

Kiedy na przykfad w towarzystwie znanym 
Siądziesz pośrodku - na cenzurowanym ... 

Gdy patrzy w sfońce o zachodzie krwawsze, 
Kiedy się żegna z kim i przy miesiącu 

Albo gdy ciebie nazwą obskurantem, 
To jest, że możesz zgasić oświecenie; 
Albo gdy jesteś dziaf assekurantem Mówi z westchnieniem gfębokim: „Na zawsze!" 

Gdy przy dognanym zeskoczy zającu, I w Napoliońskie wierząc przeznaczenie 
Sfuchasz bez drżenia kul lecących świstu ... 
Gdy Comte przeczytasz na kopercie listu, 

Dobędzie noża i obcina skoki ... 
Gdy nań piorunem strzelają obfoki -

W chwili gdy skończy szkoty i nauki, 
Gdy go za rękę uściśnie sam rektor -
Gdy go mianują sędzią - gdy go wnuki 
Obsiądą - gdy kraj obroni jak Hektor 
Albo gdy myśli o zbawieniu Lachów, 
Gdy wygra partią bilardu lub szachów ... 

Gdy ... i tam dalej .. . z tych mifości wfasnych 
Żadna nie przyszfa mię do snu kotysać ... 

Fragment poematu 
„Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu" 
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