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Guślarz 

Jan Sobolewski 

Guślarz 

Ziemia tak pusta, tak niezaludniona, 
Jak gdyby wczora wieczorem stworzona. 
Kraina pusta, biała i otwarta 
Jak zgotowana do pisania karta -
Czyż na niej będzie pisać palec boski , 
I ludzi dobrych używszy za głoski, 
Czyliż tu skreśli prawdę świętej wiary, 
Że miłość r·ządzi plemieniem czlowieczem, 
Że trnfeami świata są: ofiaryl 
Czyli też Boga niepr-zyjaciel stary 
Przyjdzie i w księdze tej wyryje mieczem, 
Ze lud człowieczy ma być w więzy kuty, 
Ze trofeami ludzkości są: knuty? 
Spotykam ludzi„. 
Lecz twarz każdego jest jak ich kraina, 
Pusta. otwaria i dzika równ ina; 
(.„) 

Z daleka patrząc. - wspaniałe, przecudne; 
Wszedłszy do środka, - puste i bezludne. 
Ale gdy słońce wolnośc i zaświeci, 

Jakiż z powłoki tej owad wyleci? 
Czy motyl jasny wzniosie się nad ziemię , 

Czy ćma wypadnie, brudne nocy plem i ę? 

Polak, jest malarzem, 
Lecz go właściwiej nazywać guślarzem, 
Bo dawno od far·b i pędzla odwyknął, 
Bibl iją tylko i kabałę bada. 
I mówią nawet, że z duchami gada. 

Malarz tymczasem, wstał, pisma swe złożył 
I rzekł, jak gdyby rozmawiając z sobą: 
„Kto jutra dożył, wielkich cudów dożył. 
Będzie to drugą, nie ostatnią próbą: 
(„.) 
Nikt nie zrozumiał, co ta mowa znaczy; 
Jedni zdumieni, drudzy rozśmieszeni, 
Wszyscy kr-zyknęli: „Nasz guślar-z dziwaczy!" 
Szeptał ku niebu, 1ak modląc się Bogu, 
Potem głos podniósł i sam z sobą gadał. 
(.„) 
Zadmuchnął świecę i przepadł w pomroku. 
Błysnął i zniknął jak nieszczęść przeczucie, 
Które uderzy w serce, niespodziane, 
I przejdzie straszne - lecz nie zrozumiane. 



Za sprawą Kobiety 

Gdyby nie Maryla, nie byłoby„. Wieszcza. Gdyby nie „puch mamy", Gustaw nie 
przebiłby się aż „do 1-ękojeści". „Bez wietrznej istoty" nie byłoby Konrada. Gdy
by nie Lucyna. Wyspiański nie zmier-zyłby się z Mickiewiczem. Gdyby nie Sta
nisława, lubelskie Dziady nie pt-zeszłyby do historii polskiego teatru. Gdyby nie 
Krystyna, Lublin nie podziwiałby Zelwernwicza-Senator-a. Gdyby nie odwaga 
„polskiej Niobe", może nie byłoby Dziadów Sch illera. Gdyby.„ gdyby„. gdyby„. 
Wszystko zatem - za spr·awą Kobiety! 

„To się będzie w teatrze grać ... " 

Stwie1·dz1ł Stanisław Wyspiański, po dokładnej analizie, uchodzących za dr·amat 
niesceniczny, D iadów. I od tej chwili narndowy arcydr·amat pojawia się w teat
rze, choć niezbyt zęsto, ale zawsze w sposób znaczący. Gustaw-Koni-ad wcho
dzi na scenę w momentach szczególnych naszej histor·ii, w czasach zn iewolenia 
i w chwi lach przełomów; z Dziadami, p1-zynajmniej raz w życiu, starają zmier-zyć 
si ~o l e1ne generacje reżyser-ów. 
Aż 75 lat czekał nasz Teatr- na koleiną Wielką lmprnwizac1ę. Tyle bowiem cza
su upłynęło od oslalniej premiery Dziodów, która odbyła się w Teatrze Miej
skim w Lublinie 26 października 1926 roku. Spektakl ten miał przełomowe 

znaczenie w scenicznych dziejach wystawiania Dziadów. Była to bowiem pierw
sza w Polsce pt-óba przełamania tzw. „kanonu Wysp1ar\skiego". 

Senator Nowosilcoff 

Dziady, od momentu ogloszenia ich drukiem, zaistniały w teatrze stosunkowo 
pózno. Złozyło sie na to iele czynników; m.in. sytuacja polityczna uniemożli
wia1 ąca wprowadzenie ntt scenę utworu o tak wymownej treści patriotycznej, 
„w iesze " pozyqa Mickiewicza w świadomości narodu. utrudniająca dokony
wanie j akichkolwie~ zmian w układzi e dr·amatu. Dość wcześnie ugruntowało s ię 
takze pr7ekonanie o ni scen i czn ości poematu, które w recenzji z kr-akowskie
go przedstawienia w 190 I rnku wy ził j. Tretiak „Dziady należą do tego ro 
dzaju u worów dramatycznych, pr-zy których twor-zeniu autor nie myślał wcale 
o tym, Jak bed~ one wyglądały na scenie i jakie wrażen ie mogą spr·aw ić na wi
dzu' ' („Czas'', 190 I. nr 252) . 
NajwczesnieJSZa redl1zaq<1 dramatu Adama Mickiewicza pojaw i ła się na scenie 
3 września 1848 roku w Teatrze Kr::ikowskim za dyrekqi Ju liusza Pfeiffer-a. Wy
stawionv obok 1.-omedu Pulkownik W1elogorski, fragment li cz. Dziadów nosił ty-

tul Senator Nowosi/coff, czyli Śledztwo zbrodni stanu na Litwie, ustęp historyczny 
z poematu Dziady przez Adama Mickiewicza. Było to Jedyne, oficjalnie udoku
mentowane pr-z:edstawienie dr·amatu za życ i a poety. 
W lutym 1865 roku Lwów zachwycił się estradowym wykonaniem kantaty Sta
nisława Moniuszki Widmo, opartej na li cz. Dziadów - z chó1·am1 W idm. Anio
łów, Nocnych Ptaków, ariami, duetami (Guślar-z: - Zosia), lirycznymi piosenka
mi (np. Zosi). Widma wystawiane były wielokrotnie na estrndach wileńskich, 
warszawskich. krakowskich i lwowskich pod batutą samego Moniuszki. Potem 
pr-z:eniosły się do sal oper-owych jako efektowne scen icznie widowisko miste
t)'jno-operowe. Najsłynniejsze inscenizacje Widm to lwowska S. Dobr-z:ańskie

go (I 878). warszawska J. Chodakowskiego ( 1909) pod batutą Emila Mlynar·
skiego i poznańska A. Dolżyckiego ( 1921 ). Kaida z nich stanowiła ważny pt-z:y
czynek w dziejach scenicznych Mickiewiczowskiego dr·amatu, dla któ1ych mo
mentem przełomowym było wystawienie 3 I października 190 I roku po raz 
pierwszy całości Dziadów w adaptacji Stanislawa Wyspiańskiego w teatrze kra
kowskim pod dyrekcją Józefa Kotar·bińskiego. 

Przy tobie zostanie chwała ... 

Józef Kotarbiński zachęcony olbrzymim sukcesem Kord/Ona ( 1899) postanowił 
„wz i ąć s i ę za Dziady". Początkowo p1-óbował sam opracować dr-amaturgicznie 
tekst, ale wobec pięt1-z:ących się trudnośc i, jakie stawiał p1-z:ed nim nie tylko tekst, 
ale powszechny pietyzm Krakusów dla każdego słowa Wieszcza, ostatecznie po
szedł za radą żony Lucyny „(„.) proś Wyspianskiego o sk1-óty, on wtedy dostanie 
lanie (...) a przy tobie zostanie chwała żeś Dziady wprowadził" (L. Kotarbińska, 
Wokoło teatru). Sprawdziło się co do joty. Wysp1ar-\sl i mający po Weselu ustalo
ną renomę najwybitniejszego poety narodowego, mógł sobie pozwo li ć na „ba
ty", któr·e to, jak było do pt-z:ewidzenia. „spadaiy na niego ostro" i ki ór·e po pre
mier-z:e „dzielnie pt-zyjmowal". W kazdym razie mądra 1-ada żony pr·zyniosla 
w rezultacie opracowanie d1·amaturgiczno-inscenizacyj110-scenog1·aficzne, któr·e 
stanowiło obowiązujący wzór aż do Schiiler·owskiej inscenizacj i w 1932 rnku. 
Zasady swojej inscenizacj i wy/azyl Wyspiański w l iście do Szymona Matusiaka 
„jest to po prostu zagr-anie tego, co Jest, tak. Jak Jest pozostawione pt-z:ez Mickie
wicza („.) lnterpr·etowalem 1-z:ecz. ze stanowiska ró l dla artystów („.) To s ię bę

dzie w teatrze grać, co znamy wszyscy, co cala Polska na pamięć zna, tylko się 
będzi e gr·ać w skróceniu którego Ja dokonałem, wykreślając pr·awie dwie tr-z:e
cie tekstu, gdyż inaczej w idowisko trwałoby do 4 godz. rano -- a chciałem 
i chcę, aby ten dramat wystawić jako dramat jednego wieczora, dlatego tylko, 
że jest Jednym objęty tytułem" („Krytyka", 1908, z. 12). 



Andrze1 Mielewski. p1erNszy pol,Jo Gu; w-Konrad, Kraków . 190 I 

Największe cięgi zebrał Wyspiański za lmprowizaCJę. z której wykreślił aż 70% 
tekstu. „Jeżeli Impr-awizacji nie można było inaczej wtłoczyć na scenę, należało 
Dziadów w ogóle nie grać" - grzmiał np. J. Żuławski. („Głos Narodu'', 190 I, nr 
251 ). W tym wypadku Wyspiański poszedł za radą Kotarbińskiego. który uwa
żał, że: „wygłaszanie jej w całości wymaga tak szalonego napięcia i wysiłku. że 
ten ustęp wyczerpuje więcej siły aktora niż każda wielka tr-agiczna rola" U· Ko

tarbiński, Pogrobowiec romantyzmu, Warszawa 1909). 
Pierwszym polskim Gustawem-Konradem był Andr-zej Milewski; „grai zbyt 1-e
fieksyjnie; nadto pauzował. nadto ważył tr-eść każdego zdania, zmieniał barwę 
głosu", „(„.) brak mu było siły wybuchowej" - stwierdzano w recenzjach („Na

przód", 190 I, nr· 300). 
Przyjęcie Dziadów pr-zez krytykę i publiczność nie było tak entuzjastyczne jak 
w przypadku Kordiana. Spektakl „nie oszałamiał i nie wzbudzał należytego rezo
nansu". „Wyspiański nie posunął się do „uwizualizowania ideologii narodowej". 
Wśród wykonawców krakowskiej pr·emiery widnieją nazwiska znane potem na 
lubelskiej scenie. Dziewicę-Paster-kę w żałobie-Kobietę , gr-ala Stanisława Wy
socka. Jej Maryla miała „wygląd cichego bólu i pewnej tajemniczości . („.) W jej 
głosie i ruchach w tej pierwszej odsłonie nie było lekkiej, przesłoniętej obłokiem 

marzycielstwa tęsknoty, którą tak cudownie zaklął w słowa poeta, ale coś bli
skiego rozpaczy, ton, który w istocie harmonizował z krzyżami i mogiłami, ale 
w zupełnej niezgodzie pozostawał ze słowami poety". („Czas", 190 I, nr 252-
254). Księdza i Bajkowa zagrał Aleksander Zelwerowicz. 

Lubelskie początki 

Zanim na lubelskiej scenie pojawiła się „skamieniała z bólu, polska Niobe" 
w inscenizacji, która jako pierwsza w kraju odważyła się na polemikę z wizją 
Wyspiańskiego - Lublin obejrzał kilka propozycji scenicznych Dziadów opartych 
na „krakowskim kanonie". 
W teatrze pr-zy ul. Namiestnikowskiej pierwszy pokazał Dziady zespół Bolesła
wa Bolesławskiego. Na otwarcie sezonu wiosennego 4 kwietnia 1907 roku 
odeg1-ano „trzy obrazy z Dziadów A. Mickiewicza w układzie Wyspiańskiego". 

Były to fragmenty cz. I, li i IV z całkowitym pominięciem (z uwagi na cenzurę) 
części Ili. 
W 1909 r·. dyrektor Julian Myszkowski, po Sędziach Wyspiańskiego i Balladynie 
Słowackiego wystawia I I grudnia 1909 roku - Dziady w układzie S Wyspiań
skiego w 4 odsłonach, z pokazanym po raz pierwszy fragmentem końcowym 
„Sceny więziennej" z części Ili. W roli Gustawa wystąpił Stanisław Or-lik-Hrynie
wicz, który „nie opanował rnli pamięciowo". Niestety, zawiodła publiczność. 
Na spektaklu doszło do SKANDALU. „Publiczność śmiała się („.) śmiała się, słu
chając słów natchnionych rozpaczy i grozy („.) chociaż wykonanie dramatu by
ło staranne" donosił oburzony „Kurier Lubelski" (nr 296/ 1909). Na ów głos 
oburzenia odpowiedział anonimowy autor artykułem „Bądźmy wyrnzumiali". 
Wyjaśnił, że Dziady grano w sobotę, kiedy to na widowni znajduje się „znacz
na część publiczności ubogiej mniej pr-zygotowanej do odbior-u trudnego dra
matu (.„) Kto im dal pojęcie o Mickiewiczu? Czy szkoła apuchtinowska? („.) Kto 
im dał pojęcie o teatrze. o sztuce? Czy w społeczeństwie. w którym jedynie 
bezmyślność jest tolernwana, a nawet poczytywana za największą cnotę, nale
ży tak srndze potępiać niewłaściwe zachowanie się publiczności w teatr-ze?". 
Dziennikar-z wierzył jednak. że „przyjdzie chwila, kiedy śmiejąca się publiczność 
zacznie s ię zastanawiać i myśleć. a w tedy z profanów sztuki stanie się jej w iel
bicielem" („Kurier Lubelski", nr 306/ 1909). 
Tr-zeba przyzn ać, ze w owym czasie poważne sztuki pojawiały się na scenie 
sporadycznie. Lublin ogarnął „szal oper-etkowy", który sięgnął zenitu właśnie za 
dyrekcji Myszkowskiego. lntel igenCJa żądała. „by Świątynia Sztuki ;aką jest Teatr 
nie ogr-aniczała się tylko do funkcji ludycznej" ale także uwzględniała ..funkcję 
poznawczą i estetyczną". Pr-asa biła na alam1. Wszelkie próby pr-zełamania kul-



tu kankana i walca na 1-zecz teatru dr-amatycznego kończyły się fiaskiem. W tej 
sytuacji 1-edakqa „Ku1-ie1-a Lubelskiego" wstrzymała się w 19 I O 1-. „od 1-ecenzo
wania przedstawień operetkowych" bo nawet wśród młodzieży, wytwarza się 
co1-az liczn iejszy typ psychiczny o p e 1- et ko w i c z a. („.) oper-etkowicze są 
to ludzie, którzy sobie stosunki obecne chwalą 1 nie pr-agnęliby w nich nic zmie
niać pn:ez wrndzoną bierność, a częściej przez fakt że z eksploataqi niemoral
nych stosunków zyją. albo są to słabi nieszcześnicy, których 1nteligenqę ciężkie 
tryby mechanizmu istn i ejącego ścier-ają na proch. Mówimy im NIEI" („Kur-ier 

Lubelski", nr 233/ 19 I O). W tej sytuacji duzą odwagą wykazał się dyrektor- Hen

ryk Halicki, który zdecydował się na dwukrntne pokazanie Dz1odów 20 i 27 sty
cznia 1912 roku. Wystawiono Dzieje Gustawo czyl i fragmenty w układzie Wys

piańskiego, bez cz. Ili dr-ariatu. 
Rok 19 15, to vvazna dla Lublina data, 30 lipca wkrnczyli do miasta Austr-iacy 

i oddziały polskie. Teatr- zar-eagował błyskawicznie, w jego 1-epe1tua1-ze pojawi
ły się utwmy godzące w system car-ski: Rewizor Gogola, Łapownicy (lntrotno po
sado) A Ostrowskiego, Taniec czynowników L. B i rińskiego, Coryco M. Lengyela, 

a przede wszystkin1 Dz1ody. 
3 marca 1916 roku wystawiono ,.Dziadów część Ili" w opr-acowaniu Stan1sła
vva Wyspiańskiego" . Spektakl powtót?ono sześciokrntn1e (I), co było wówczas 
olb1-zymim sukcesem. Henryk Halicki, reżyser- p1-zedstawienia wybrał z opraco
wania Wyspiańskiego scenę IV - „Cela vv klasztmze pt-zerobionym na vvięzie
nie stanu", sceną V -- „Sypialnia Senator-a" i scenę VI „Bal u Senator-a". Począt

kowo zam1e1-zał także dodać scenę kończącą inscenizaqę Wyspiańskiego „Noc 
dziadów. Cmenta1-z w 1ejsk1 na Litwie", ale z1-ezygnował z tego pomysłu. Po 1-az 
pierwszy lubelska publiczność obejt-zała zatem nie „dzieje Gustawa", ale „d1-a
mat Konr-ada". Halicki po raz pierwszy w Lublinie „ukazał najważniejszy wątek 

dramatu". W roli l<.onr-ada wystąpił Stan i słavv Pancewicz, „(„.) wywiązał się ze 

swej t1-udnej, wymagającej panowania nad sobą 1 1nteligenqi, roli dosyć pop1-aw
nie, miejscami bar-dzo 11awet por-nyślnie. Pieśr'i zemsty np. zwam małą improwi
zacją (. .. ) oraz niektóre miejsca z dużej improwizacji były oddane ze zrozumie
niem rzeczy, z odpowiednią tonaqą 1 gestykulaqą. Zwłaszcza mała improwizacja 
wyszła szczęśl iwie . Konr-ad 1-zeczyw1ście usiłował p1-zeb 1 ć „p1-zyszłości brudne 
obłoki" 1 schvvytać „przyszłe wypadki i lata". Czuło się n i ep r-ze pa1-tą ządzę po
znania pt?yszłości z każdego słowa 1 1-uchu („.)". Pozostałe ustępy za szybko, 
niemal niepost1-zezen1e przebiegły, nie wywołując należytego obr-azu ducha 
wzlatującego „na szczyt epoki" („Głos Lubelski", nr- 65/ 1916). W pozostałych 

rolach wystąpili m.in. Wojciech Dąbrowski (Nowosilcow) Henryk Halicki (Ks. 
Piotr), Czesława S1ekie1-zyńska (Rollisonowa), Mieczysław Batogowski (Bajkow 

1 Belzebub). 

Dyrektor Halicki swoją wizję /// cz. Dziadów powtór-zył ponownie 25 stycznia 
1919 roku. Przedstawienie opracowane „na r-zecz Samoobrony Szkolnej" wy
stawiono łącznie z obrazem scenicznym S. Koeltza Za późno. 
W listopadzie tegoż roku Henryk Halicki pokusił się o rzecz wielką. „Porwał 

się na Dziady", pokazując w ciągu dwu wieczorów, po raz pierwszy w Lu
blinie, wszystkie obrazy Dziadów w układzie Wyspiańskiego, ale już nie 
w swojej reżyserii. 3 listopada 1919 roku - przedstawiono „trzy sceny począt
kowe". „Cmentarz wiejski", „Opustoszała kaplica cmentarna", „Izba w mieszka

niu księdza na plebani". 13 listopada 1919 roku - trzy dalsze obrazy: „Cela 
klasztorna", „Sen Senatora", „Bal u Senatora". 

Spektakl wyreżyserował Karol Wojciechowski ze scenografią Kaspr-a Wieczor
kowskiego. Wystąpili: Karol Wojciechowski (Gustaw-Konr-ad), Edmund Sza
frański (Ks. Piotr-), Edward Strycki (Duch), Czesława Siekierzyńska (ponownie 

Rollisonowa), Wojciech Dąbrowski (Senator, też ponownie), Wacław Zdano
wicz (Doktor), Mieczysław Winkler (Pelikan), Jan Zakrzewski (Bajkow). 
Dziadami zakończył także - drugi sezon swojej dyrekcji - Józef Grodnicki. 28 ma
ja 1923 roku wystawiono Dziady w układzie Stanisława Wyspiańskiego w reży
serii Teodora Rolanda z dekoracjami Wiesława Makojnika i Mikołaja Kostenko. 
W roli Gustawa-Konrada wystąpił rezyser Teodor Roland. W pozostałych wy
stąpili: Czesław Str-zelecki (Guślarz), znany powojennym widzom jako reżyser 
kilku znaczących spektakli i znakomity aktor-, Eugenia Śnieżko (Pacholę), Ludwi
ka Śniadecka (Anioł), Tadeusz Odowski (Ks. Piotr-), Stanisław Kubiński (Dzie
dzic), Maria Fiszerówna (Zosia), Oktawia T1-embińska (Maryla), Mieczysław Bry
giewicz (Duch). 

Naruszenie kanonu 

Inscenizacja Dziadów zrealizowana pt-zez Stanisława Wyspiańskiego bardzo po
ważnie zaciążyła nad pr-zedstawieniami dramatu Mickiewicza. Wydana też dr-u
kiem adaptacja stała się niejako tekstem obowiązującym aż do roku 1932. 
Za pierwszą bardziej zasadniczą próbę przełamania dotychczasowych trady

cjii i samodzielnego rozwiązania głównych problemów inscenizacyjnych utwo
ru uznać należy lubelską premier-ę Dz10dów, która odbyła się 22 października 
1926 roku w Teatrze Miejskim za dyr-ekcji Stanisławy Wysockiej i Ryszarda 
Wasilewskiego. Wysocka grała w krakowskiej premierze Dziadów. Po latach pi
sała: „Poza genialnymi skrótami tekstu, było to pr-zedstawienie r-ealistyczno-kon
wencjonalne z aniołkami zjeżdżającymi na drucie, z tr-upami któ1-e wydobywały 
się rozdzierając płócienne groby". Wysockiej-inscenizatorki nie zadawalała kon
cepcja Wyspiańskiego, a tym bar-dziej jej wielokrotne powtór-zenia pt-zez dru-



Starnslav.'a W ysocl<.l ial<o Dz,ewiu-Pasterl<. 1 w nilcb1• ~oboc ta ( 190 I) 1 Pani Rollison ( 1926) 

gorzędnych często reżyser·ów. Można się więc było spodziewać, że zdecyduje 
się na próbę samodzielnego opr·acowania dramatu i znalezienia dla niego 
kształtu zgodnego z for-mułowanymi przez siebie założeniami w Listach z Teatru. 
„Istotą teatr-u iest wizyjność. bez niej nie ma teatr-u - jest puste widowisko („.) 
Wszystko raczej, nawet gładka zasłona wystarczy. byle tylko nie kopie rzeczy
wistości z drobnymi szczególikami, które nie tylko nie dają żadnego tła aktoro
wi ale wprnst psują wrażenie estetyczne". 
Dziadami Wysocka rozpoczęła pierwszy sezon swojej dyr·ekcji w Lublinie, ale 
reżyserię narodowego arcydr-amatu powierzyła Ryszar-dowi Wasilewskiego. 
„Głos Lubelski" donosił: „Jutro 22. X, w dniu inauguracji nowego sezonu, od
będzie się uroczysta pr·emiera poematu dr-amatycznego A Mickiewicza Dziady. 

To wiekopomne arcydzieło naszej liter-atut)' zostało pr-zygotowane z całym pie
tyzmem dla wielkiego mistrza słowa w zupełnie nowej i wysoce niebanalnej for
mie według własnych projektów inscenizacyjnych przez reżyser-a dyr. R. Wasi
lewskiego. Oprawa dekoracyjna została ciekawie rozwiązana przez znanego 

nam wszystkim artystę malarza. Wiesława Makojnika. Cały zespół z p. Wysoc
ką (Rollisonowa) i p. Wasilewskim (Sobolewski i Senator·) na czele bierze udział 
w tym uroczystym przedstawieniu" (nr 290/ 1926). 
Wysocka jeszcze nie odważyła się na pokazanie swojej koncepcji inscenizacyj
nej. Niemniej jednak miała duży wpływ na ostateczny kształt widowiska. Poza 
tym. jak stwier·dzali biorący w tym spektaklu aktor-zy U. Kondrat. G. Błońska) -
Wysocka opr·acowywała z aktor·ami ich rnle. Nie zachowały się niestety, poza 
recenzjami, żadne dokumenty ze spektaklu. Wiadomo jedyn ie, że pr-zedstawie
nie składało się z sześciu obr·azów, opuszczono bowiem „Sen Senatora". Szu
kając nowej formy scenicznej Dziadów nie zdecydowano s ię na samodzielne 
opracowanie tekstu, bazując na tekście według Wysp i ańskiego. 

Natomiast całkowicie nowym elementem była oprawa scenogr·aficzna, odbie
gająca daleko zarówno od wskazówek inscenizacyjnych Wyspiańsk i ego. iak i od 
przyjętych w teatr-ze polskim zwyczajów. Młody scenograf Wiesław Makojnik, 
zgodnie z sugestiami inscenizator-a i Wysockiej stworzył dekoraqe dalekie od 
naturalizmu. Swą nowoczesnością wzbudziły one zaniepokojenie i zdziwien ie 
recenzentów: „Zastosowanie pr-zy wystawie Dziadów dekoraqi tzw. fragmen
towo-kotarowych wymaga w pierwszym rzędz ie umiejętności operowania 
skrótami. Z zestawienia czarnego tła i odpowiedniego fragmentu musi wynik
nąć zdecydowana artystyczną wartość mająca całość" („Ekspr·es Lubelski", 
1926). Takie tło pozbawione natur·alistycznych szczegółów, a ograniczone do 
czarnych kotar· i stylizowanych fragmentów maskujących miejsce akqi, zgodne 
było z koncepqą inscenizacyjną, dążącą do wydobycia z utwor·u elementów wi
zyjności. W zakresie inscenizacji całkowitą nowością było to. że uczestn icy ob
r"Zędu schodzili się na cmentar-z z 1-óżnych strnn, częściowo zza kulis, częścio

wo z widowni(!). Rycer-z Czamy występujący pod koniec sceny ukazywał się „wi
domie i swymi wielkimi skrzydłami zasłaniał niemal cały cmentar-z". 
Zjawy ukazujące się w dotychczasowych przedstawieniach bezpoś r-edn io oczom 
widzów zostały zastąpione „odpowiedn im rozmieszczeniem głosów w prze
strzeni or·az grą świateł spływających na scenę i widownię z r·efiektorów". Głos 
Dziedzica odzywał się w pobliżu żyrandola na środku widowni. jednocześnie 
pojawiało się tam czerwone światło. Obecność Zosi zaznaczona była jedynie 
światłem nad sceną i głosem . Ogólnym założeniem inscenizacyjnym było więc 
wytworzenie zbiorowej sugestii. Uniknięto dzięki temu rozwiązań, „które 
z dawniejszych pr-zedstawień Dziadów robiły potworny teatr okropności, owej 
Zosi balansującej na dr-ucie jak akrobatka cyrkowa". 
Zupełnie odmiennie niż w dotychczasowych pr-zedstawien iach został potrakto
wany świat duchów. Ukazujące się w inscenizacji Wyspiańskiego bezpośr·ednio 

postaci Archanioła i Ducha - zostały tu zastąpione pr-zez biały snop światła 



z pr·aweJ i czerwony z lewej strony. Słowa ich mówiły niewidoczne dla publicz
ności aktor-ki stojące na podwyższeniu po obu stronach sceny. W ten sposób 
zostały potr·aktowane zarówno Duchy z prologu do części Ili, pk i Głosy z pr·a
wej i lewej w czasie Wielkiej lmprowizaqi 
Innowacją, któr·a wzbudziła największe chyba zainter-esowanie, było włożen i e 

w usta Konr·ada słów Ducha w scenie egzorTyzmów z wyjątkiem słowa „ca
r-em" wypowiadanego przez Głos z lewej strony. Wasilewski wyjaśnił, iż nie 
mógł zrobić inaczej, gdyż za takie słowo musiałby Konr·ad, z punktu widzenia 
katolickiego, zbyt długo pokutować. Wyjaśnił też, że kiedy grający Konr·ada ak
tor· wypow i adał słowa D i abła, padało na niego czerwone św i atło z lewej stro
ny, gdy zaś mówił słowa Konr·ada, był ośw i et l ony zwyczajnym r·efiektorem. 
„Reżyser·-inscenrzator, podszedł do dzieła z kluczem mediumistyczno-spiryty
stycznym, wcielając Ducha w postać Konr·ada. To nowe ujęcie zasługuje na 
baczniejszą uwagę" („Głos Lubelski", nr 293/26). 
Sumując - inscenizaqa lubelska stanowiła pierwszy wyłom w dotychczasowej 
tradycji wystawian ia Dziodów wprowadzając do inscenrzaq1 utworu M1ck1ew1cza 
szereg zupełn i e nowych elementów Za najważn i ejsze z nich uznać nalezy uję
cie niektór7ch Zjaw i Duchów oraz włozen 1 e w usta Konrada słóvv Diabła 

w scenre egzorcyzmów. 
Rozwiązania zastosmvane po r·az pierwszy w Lublinie wykor·zystywało wielu 
późnreJszych inscen izator-ów, Jeszcze bar-dziej bur·ząc „kanon Wyspiar~skiego" . 

G rający Gustawa-Koni·ada W itold l<.uncewicz grał już tę rolę w war·szawskim 
T eah-ze Polskim w 19 I 5 roku. w spektaklu reżyserowanym prczez Aleksandr·a 
Zelwerowicza. Chociaz w War·szawie otr-zymał dobr·e r·ecenzje, stwierdzono że 
„z czasem zn1a11ierował się 1 str·ac1ł r·esztę uroku młodości". „P. Kuncewicz po
zwolił się tym olbr-zymim słowom na głowę swą potoczyć, mówił za prędko 
i nieplastycznie. Jego Improwizacja wyglądała na r·etor7kę, nie na lirykę" (,,Zie
mia Lubelska" nr- 268/26). 
Najwyb itniejszą kr·eaqę stworzyła Stanisława Wysocka, któr-eJ Rollinsowa pr-zeszła 
do historii i przez długi czas była niedościgłym wzor·em. „Jest w tej postaci miłość 
i ofiarność, pokora i mściwość, wymiar pr·awdy i symbol męczeństwa". „Cóż za 
wyraz, umiar·, stopniowanie. Kreacja w kilkudziesięciu zdaniach". „Rollisonowa 
Wysockiej to Jest polska Niobe sceniczna. któr·a powinna pozostać w teatr-ze pol
skim na zawsze jako tr·adycja i jako wzór". Star-si widzowie naszego teatru na 
pewno pamiętają jeszcze kr·eacje aktor-ów występujących w Lublinie po okupacji, 
a którzy także gr·ali już w słynnych Dziadach. Są to Hilda Skr-zydłowska (Dziewi
ca-Pasteri<:a w żałobie-kobieta), Józef Kondrat (Kapr·al) czy Gustawa Błońska. 
Kroniki podają iż w roli Senator-a obok R.Wasilewskiego występował Aleksan
der Zelwerowicz. I tu należy się sprostowanie - Zelwerowicz zagrał w lubel-

skich Dziadach tylko r·az. I to za sprawą kobiety ... W lubelskim zespole wystę

powała wówczas uczennica Zelwerowicza, Kr7styna Sewerynówna do któr·ej 
Mistr-z zapałał afektem tak wielkim„. iż poślubił Ją w I 927r-. Stąd jego częste od
wiedziny w Lublinie, dzięki czemu lublinianie mogli oglądać Jego kreację, któr·ą 
podziwiała War·szawa w 19 15 i I 92h or·az Wilno w I 929r. 

Jaskółka zwiastująca przemianę ... 

Współpraca Wysockiej z Wasilewskim pr-zetrwała tylko Jeden sezon i w rok po 
lubelskiej premier-ze 28 października 1927 roku Wysocka sama wystawiła Dzia

dy w Teatr-ze Po lskim w Poznaniu. Ogólne założenia inscenizacyjne tego spek
taklu zbliżone były do zastosowanych w Lublinie; tym r·azem Jednak Wysocka 
odważyła s i ę pÓJŚĆ dalej: 
- rozszer-zyła Wi elką lmprowizaqę, po r·az pier·wszy i n g erując w teatr· 
według Wyspiańskiego; 

- po raz pi er-wszy w teatr·ze polskim „Je( Konrad wypowiadał bluź
niercze słowo „carem"; 
- bar·dzieJ konsekwentnie niż w Lublinie przeprowadziła „usun i ęcie upiornych 
postaci za scenę". Objęło to wszystkie Zjawy pr-zybywaJące do kaplicy. Obec
ność ich, poza głosem i światłem, sygnal izowana była bardzo wydatnie przez r·e
akcje zebranej na obrzęd gromady; 
- wprowadziła usunięty w Lublinie „Sen Senator-a", Ujęty zupełn i e odmiennie 
niż w dotychczasowych realizaqach: „Tak silnej sceny Snu dzieje naszego teatr·u 
jeszcze nie notowały"; 
- misteryjny charakter· spektaklu pod kr·eślało, wprowadzone pr-zez Wysocką, 
zr)'tmizowanie całości szczególnie scen zbiorowych or·az wyeksponowan ie po
etyckości tekstu pr-zez speqalny sposób recytowan ia nar-zucony wszystkim wyko
nawcom. 
,,lnscen izaqa (...) Wysockiq, r·ewidująca zasadniczo inscenrzaqę Wysp i ańskiego. 

była niejako jaskółką zwiastującą gr·untowną pr-zem r anę, któr·eJ ostatecznie do
konał Schiller"(W. Br-umer-, Tradycjo 1 styl w teatrze). 
Zaś sam Leon Sch il ler· pisał na ten temat: „Ona pr-óbowała odej ść od insceni
zacji Dziadów dokonanej pr·zez Wyspiańskiego i w duchu nowoczesnego teatru 
poemat ten rozwiązała" (Teatr ogromny, s. 264). 

Za sprawą Kobiety ... 

Wysocka, co prawda jeszcze nieśm i ało, ale Jako pierwsza odważyła się na wła
sną inter·pr·etaqę narodowego dr-amatu. Leon Schi ller- jako pier-vvszy „zr7waf" 



z Wyspiańskim, pr-zedstawiając własny układ dramaturgiczny, wprowadzając też 
nigdy nie pokazywane w teatrze „Widzenie Ewy" i „Salon warszawski". Sch iller 
trzykrotnie wystawiał Dziady we Lwowie ( 1932), w Wilnie ( 1933) 1 Warszawie 
( 1934), za każdym razem udoskonalając swoje dzieło. Inscenizacje Schillerow
skie przez długie lata były wzo1-em i modelem, stały się same w sobie legendą, 
prawie - mitem. Schiller-, a po nim Bar-dini ( 1955) rozpoczęli nową epokę w dzie
jach scenicznych Dziadów, w której każdy z 1-eżyser-ów ma ambicję zapropono
wania własnego układu tekstu, własnej odrębnej koncepcji inscenizacyjnej. 
„Świętokradczy zabieg", który pierwszy odważył się wykonać Wyspiański ( 190 I) 
na ustalonym kanonie dramatu i równie „świętokradcze" w stosunku do tradycji 
Wyspiańskiego dzieło Schillera ( 1932), stały się teraz ogólnie pr-zyjętą p10.ktyką te
atm Potwie1-dzeniem tego są powojenne wybitne r-ealizacje Aleksandra Bar-dinie
go ( 1955), Kazimierza Dejmka ( 1967) czy Konto.da Swinarskiego ( 1973). 

opr. A.N. 

Jemu ręka nie zadrży ... 

Jego „romantyczna gorączka" kilkadziesiąt lat temu przyprawiała widzów 
o dreszcze. Był pierwszym po wojnie polskim Gustawem-Korn-adem i już u pro
gu swojej aktorskiej drogi wszedł przebojem do historii polskiego teatru. Igna
cy Gogolewski. „Nikt w powojennym teatrze polskim pr-zedtem ni potem 
nie st1-zelił tak fajerwer-kowym debiutem" 1. „Gogolewski wyr-ósł po Dziadach na 
największą nadzieję romantycznego teatru, ma w sobie niezafałszowane we
wnętrzne bogactwo i głębię uczuć. Ma rzadki dar- nawiązania ser-decznego kon
taktu z widzem. Jak niegdyś Osterwa i Węgrzyn"2. 

Wielkie słowa. Bo też sugestywność tej roli była tak wielka, że w r-ecenzjach nie 
spotyka się wcale analizy postaci, są tylko komplementy rozentuzjazmowanych 
krytyków. „Poez1a Mickiewicza brzmi w ustach Gogolewskiego pełnym szla
chetnym tonem. To nie jest fałszywy tombak, ale szczere złoto"3. „Młodzieńcza 
pełna żaru, pełna poetyckiej siły interpretaqa Gogolewskiego sięgała ideału"4 . 

I oto „pierwszy romantyk polskiej sceny" u progu nowego wieku znowu zma
ga się z tekstem Wieszcza. W innej roli. W innej politycznej rzeczywistości. Jak 
dzisiaj z perspektywy lat postrzega romantyzm. Jak patrzy na Mickiewiczowski 
arcydramat. Jak wspomina pamiętne Dziady A leksandra Bardiniego i rolę, dzię

ki której zaistniał. 

- Cóż mógłbym powiedzieć ter·az. w momencie, kiedy po prawie 45 latach 
spotykam się ponownie z tym utworem? Z zupełnie inną rolą. jakże diame
tralną od tej, z którą już się zmierzyłem. Słowo „sentyment" to za mało. to 
jest gdzieś wygrawerowane w moim sercu. Dzisiaj, słuchając tych tekstów 
w wykonaniu moich kolegów, mam ciągle r·emin1scencje tamtej inscenizacji, 
ale wiem, że spektakl XXI wieku musi być inny, szczególnie inny po wszyst
kich zdarzeniach, które zaistniały pod koniec wieku i wobec tych t ragicznych 
z początku wieku naszego. 

- Spektakl ten powinien być„. rodzajem„. narodowej t1-agedii, tr-agedii narodu 
- każdego narodu. W wymiar-ach mikro i makro, bo naród można unicestwić, 
ale nie można unicestwić Duszy narodu. W związku z tym to nie tylko po
winno mieć odniesienie do naszej histor-ii i nie tylko powinniśmy zachwycać 
się pięknem polskiego języka, który w tym utworze osiągnął szczyty, ale„. 
Zda1-zenie to powinno mieć przesłanie ogólniejsze. Powinno dziać się 

w pewnej nierealnej przestrzeni, która stanowi ogromne zagrożenie egzy
stencji człowieka zawieszonego między Ziemią a Niebem, a przez to i egzy
stenqi społeczności, narodu. 



- Zdawałoby się, że Nar-ód mozna zniszczyć, ze różnego rodzaju brnń, siła, 

okrucieństwo - któ1-e działało w pierwszej połowie XIX w„ a dzisiaj jest ono 

inne, przynaJmnieJ Jakże inne po doświadczeniach I I września - że to unice
stwi Istotę ludzką. Jednakże nie - bo zwycięstwem jest to, co jest W czło

wieku. A Jednostka Ludzka -- dlatego tak bardzo podobał mi się rnmantyzm 
- to Indywidualność. Każdy człow i ek jest inny. 
I Dziady dzisiaj to d1-amat o wolności tej Jednostki, ale i o granicach Jej wol
ności. O tym, co wolność ta za sobą niesie. 

- Spójrzmy, na czym polegał błąd tzw. minionego okr-esu - na tym, że próbo

wał wszystko uszer-egować, mówiąc, że to wszyscy. Kim są ci Wszyscy? To 
jestem Ja, Ty, On, X, Y, Z - i nie ma takiego samego egzemplarza. Gustaw 

jest jedynym kochającym, bolejącym, tęskniącym. Nikt inny tak nie kochał 
i nie bolał nad swoją miłością. Konrad, który znalazł się osamotniony w celi, 

uwięziony, nie miał innego wyjścia, jak tylko odnieść się do Boga, tylko z Nim 
rnzmaw 1 ać. w i erząc, że On jest wadząc s i ę z Nim. I oczywiście musiał ze
mdleć, musiał chwilowo ponieść klęskę. 
Ale jeżeli było ich w ielu - tych, któ t-zy dotai-li w legendzie i literatur-ze do na
szych czasów i na nich wzornwali się inni, któt-zy w legendzie zaistnieją w cza

sie pr-zyszłym -- to Jest w tym coś pięknego i budującego. Bo wtedy ten pier-
w iastek człowieka, to JA, jest tak pięknie wyeksponowane i takie dumne, wte
dy rozumiemy, kim Jest to „stwor-zen ie boskie", ten powołany do życia Czło

w iek. Wtedy go szanujemy. Wtedy też pr-zychodzi poszanowanie wzajemne. 

- Myślę, że 1 władza, każda władza, oglądając ten utwór- powinna zamyśl i ć s i ę, 

zadumać, Jak należy tr-aktować tę społeczność to„. „pospólstwo, tę „lawę". 
Bo w „pospólstwie" tym, Proszę Państwa, są i Gustawowie, i Konr-adowie, 
i z nimi t1-zeba się liczyć, bo w pewnym momencie twor-zą oni niebywałą si
łę, taką, któr-a „obala trony". któr·a zwycięża, Jeżeli nie dziś to JUtm 

- Jest w naszej 1-eligii wspaniała mądrość: Zło zwyciężaj Dobr-em. I Dziady są 
także o tym. O sile dob1-a i zła w bardzo szerokim pojęciu. 
Zło w tym spektaklu będę 1-ep1-ezentował także i ja. Chciałbym jednak poka
zać w tej rol i pewną niemoc i 1-efieksję. To nie będzie Zło od początku do 

koń ca. To będzie Zło zaplątanego, zagubionego człowieka wtłoczonego 

w machinę tyt-ani1 i unicestwiania innych. A w rezultacie, wewnętr-znie, on 

sam Jest unicestwiony. Chciałbym, aby taki był mÓJ Senator-. Zamknięty 

w pancet-zu swoich insygniów, swojej buty, swojej pewności, łechtany pt-zez 
dwor-aków. Człowiek na bardzo wysokim stanowisku gubernialnym postępu-

lgroacy Gcgolewsl<1 GtJStaw l<on«.id. 1955 

jący brntalnie i bezwzględnie, rozstrzygający spr-awy w sposób taki, Jak postę
puje z młodym Rollisonem. A le w pewnym momencie powinno nastąpić 
pęknięcie jako biednego, gdzieś zagubionego człowieka, kiórego wyprnwa
dzają jego przyjaciele, ponieważ on jest już „niemocen" wykonywać dalej. 
Na pewno po pkimś czasie otrząśnie się, ale to już pozasceniczne domysły. 
Bat-dzo inter-esujące z punktu widzenia akto1-skiego jest „widzenie Senator-a" 
jakby pt-zez sen, ujęte w formę wiet-sza, jest to bat-dzo tt-udne do przekaza

nia, aby widz zrnzumiał konwencję tej sceny. 

- Dziady, któt-e ukazały się pierwszy r-az po wojnie w 1955 roku były insceni
zacją tak dalece znaczącą, już pt-zez sam fakt swojego zaistnienia, że pt-zez 



pierwsze tygodnie War-szawa, a potem i cała Polska nie mogły się otrząsnąć 
z wr-ażenia, że oto utwór chowany jednak pod kor-cem zaistniał i zabrzmiały 
przesłania Wieszcza. 
Należy tu wspomnieć o olbr-zymich tr-udnościach, które zaczęły się już oko
ło rnku 1948, kiedy to próbowano jeszcze skor-zystać z doświadczeń Leona 
Schiller-a. Był on najbardziej odpowiednim człowiekiem godnym zmier-zenia 
się z tym utwor-em. Realizował go przecież już tr-zykrotnie. Ale jak wieść nie
sie, ja nie byłem pr-zecież pr-zy tych rozmowach, proponowano Schillerowi, 
aby w nowej r·ealizacji odstąpił od słynnych trzech krzyży wileńskich, tych, 
które dominowały nad całą jego inscenizacją i zastąpił Je trzema lipami albo 
np. dębami Oczywiście, śmiech towarzyszył wszystkim tym pomysłom, ale 
pr-zecież rnzmowy toczyły się na najwyższym państwowym szczeblu i tr-zeba 
było rnbić dobr-ą minę do złej gr)', walcząc o swoje. 
Tymczasem zbliżała się setna rocznica śmierci Mickiewicza, której nie wypa
dało uczcić Jakąś tam akademią. To musiały być Dziady. Domyślam się, że 

niebagatelną rolę odegrał tutaj Jarosław Iwaszkiewicz i prawdopodobnie to 
on wymógł na ówczesnym pr·ezydencie Bierucie, że Dziady zaistniały. 
Schiller-a już wówczas nie było. Wybór- padł na Aleksandra Bardiniego. Wie
r-zono, że człowiek, któr)' skreślił pior-un z finału Balladyny poradzi sobie tak
że z Aniołami, Diabłami i Krzyżami. Pamiętam setki wypalonych przez prof 
Bar-diniego papierosów, który podszedł do tego wielkiego zadania z maksy
malną r-zetelnością artysty. Miał pr-zywr-ócić narodowej scenie legendarny 
tekst, co do któr·ego wysuwano wiele obiekqi natur)' ideowo-filozoficznej. 
Do roli Konr-ada sprowadził bar-dzo utalentowanego i dojr-załego aktora Stanis
ława Jasiukiewicza. Pr-óby odbywały się na scenie głównej. Wiele prac zostało 
wstrzymanych, ponieważ 26 listopada musiała odbyć się uroczystość, na któr-ej 
obecne być miały władze państwowe, świat kultur)' oraz zagraniczni goście. 
Jasiukiewicz pr-óbował bar-dzo inter-esująco, był aktorem już doświadczonym 
o I O lat starszym ode mnie. Ja miałem wówczas 24 lata i był to mój dr-ugi se
zon po szkole. Pr-óbowałem z Jankiem Kulczyńskim, asystentem Bardiniego, 
dzisiaj profesor-em Wydziału Reżyser-ii, w tzw. Palarni, czyli podziemiach Te
atru Polskiego. Tam przechodziłem z nim te wszystkie monologi i pieśni Gu
stawa, oczywiście bez partner·ów. Janek podr-zucał mi tekst i dawał jakieś 
wskazówki. Improwizacji nawet nie ruszaliśmy, ponieważ byłem pr-zewidzia
ny do wejścia może w jakieś pół roku po głównej premierze. W pewnym 
momencie Jasiukiewicz poważnie zaniemógł - obustronne zapalenie ucha 
środkowego. Potworny ból. Szpital. Do premiery zostało może 2-3 tygodnie. 
To była klęska. Lekar-ze wprawdzie obiecywali rychłą popr-awę, ale Jak pr-ó
bować 1 gr-ać bez Konr-ada. 

Ignacy Gogolemla - Gus\.w;.fonrad. ze S'tan1slawem Zerer\skm (synem Soy',1) w roli ksledza. 1955 

I wtedy Bar-dini zawyrokował: Dawajcie no tego małego z Palarni. Zaczęliśmy 
pr-óbować najpierw IV część, potem wprowadzono JUŻ moich bardzo do
świadczonych kolegów do części Ili. Zaczynałem się coraz lepiej czuć na sce
nie, ale nadal sądziłem, że jestem tylko zastępowiczem, na chw i lę, żeby nie 
pr-zer)'WaĆ prób. Ale wieści ze szpitala były cor-az smutniejsze, a pr-emier-a 

zbliżała się nieubłaganie. 

I wreszcie„. doszło do niej. Udało się. Zaistniałem. Właściwie odbyły się dwie 
pr-emiery. Wokoło mnie mnóstwo ludzi, fotoreporterzy. To wszystko spadło 
na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie powiedziałbym, że mi to zar-az pr-ze
wr·óciło w głowie. To wszystko stało się tak nagle, było tak nieoczekiwane, że 
właściwie nie wiedziałem, co się wokoło mnie dzieje. Nie docierało Jeszcze 
do mnie, że zagrałem wielką rolę na pierwszej wówczas polskiej scenie. 
Profesor Bardini proponując mi tę rolę opowiedział mi dowcip o Mońku, 
któr)' ma pr-zeciąć „szkiełko" na polecenie Jubilffa, ku wielkiemu przerażeniu 
właściciela brylantu olbr-zymiej wartości - Proszę Pana, proszę być spokoj-



nym - Jemu ręka nie zadrży. A mnie mogłaby zadrżeć. Prawdopodobnie 
i mnie na tej zasadzie powierzono rolę . I na szczęście - ręka mi nie zadrżała. 
Wypowiadałem te wszystkie słowa z ogromną pasją, Jakimś zapamiętaniem. 
un iesieniem. któr-e gdzieś tam we mnie było. Monolog Gustawa mówiłem 
JUŻ, na egzaminie dyplomowym w Szkole. I mówiłem go też dużo. dużo 
wcześniej. kiedy jako 17-letni chłopak zawiedziony w swo1eJ pierwszej m iło 

ści, tejże mojej ukochanej „Mar-yli" wypominałem „Kobieto, puchu n1arny, ty 
wietrzna istoto„ ." 

Największym prnblemem była jednak ln1prnwizacja, w której zawariy Jest tak 
olbr-zymi ładunek. że właścivvie do dziś go kontempluję i zastanawiam się słu 

chając, nagranych na płytę wielkich romantycznych Monologów. Mówię tam 
całą I mprowi zacj ę, u Bardiniego móvviłem z jakim iś skrótami, bo nie mógłbym 
pr-zecież podołać całości. Wyrzucałem z siebie słowa. aby tylko dotrwać do 
końca. I to jest chyba ten pr-zywilej młodości. że i wnikamy tak bar-dzo 
w istotę. 

- 'vVed le r·ecenzenta, mówił J ą Pan „z dawno nie sły szanym w naszym te tr-ze na
tchnieniem". „Umiał śpiewną strnfą zaządać krwi a gestem krzesac' pion.my". 

- Podobno„. okładki Przekroju, Doo o/a świata, recenzje Kotta. Grndzick1ego. 
Grenia. Szydłowskiego. ówczesnych kor-yfeuszy kr-ytyki teatralnej. Powiedział
bym skromnie, bardzo pochlebne. to wszystko zawazyło na moich dalszych 
poczynan iach. Pr-zylgnęła do mnie etykieta aktora romantycznego. Widocz
nie romantyzm ten , w połowie XX wieku był oczekiw ny i potrzebny. n imo, 
że do teatr-u polskiego wkraczała pewnego mdzaJu powszedniość . Była so
crealistyczna sztuka. któr-ą dla teatru odkr-yl D jmek ze swoj ą „Br-ygadą szli
~er-za Kar·hana". To był wiodący kierunek. I w to wszystko wdarliśmy s ię Dzia

dami na szczyty rnmantyzmu, któ1-y był tłamszony. 
Dyr-ektor- Szyfman natychmiast podniósł mi z dwukrotnie g żę. sa to spr--a
wy prozaiczne, ale dla młodego człowieka. któr-y mógł J UŻ utrzymać się sa
modzieln ie, było to bardzo ważne . A tak na marginesie. jako osoba z wyż
szym wykształcen iem, miałem gażę pod wową równą śr-edniej krajowej. 
Dzisiaj ak'torzy dopiero po wie lu latach pracy próbują do nrej dobić. 
Ale powr-óćmy do Zdar-zenia, które zawsze - ilekrnć wystawia się Dziady -
jest tak oczekiwane, wzbudza tyle niepokojów, emocji , dyskusji. Śmiano się 
z biednego Bardiniego, że D iabły i Ani oły pochował w głośnikach. Dobr-ze 
było kpić. Pr-zecież wszystko wtedy obwarnwane było cenzurą 1 komprnmi
sy były konieczne. Najistotniejsze było to, że literatur-a ta mogła w ogóle za
grzmieć. Dąbrnwska oszalała. w sworch Pamiętnikach pisała „Jakiejże to do
czekaliśmy chwili" . 

Ignacy Gogo1ew;ki Gustaw-Konrad. z M.indllem Wyrz)kowslum (Ksi.Id! Piotr). 1955 



- I że„. „r-ewelacyjnie świetny jako Gustaw-Konrad był młody aktor Gogolew
ski"S. „Ten młodziutki aktor - wtórował Z. Gr-eń - w olbrzymiej roli, w ol
brzymim zmaganiu z tekstem jest po prostu młody, poetycki, wzruszający, 
bezradny, ale szczery"6. 

- Widocznie nieznany aktor, z młodością - z autentycznym młodzieńczym ża
r-em - musiał robić wrażenie. Proszę Państwa, tr-zeba tu powiedzieć, że ob
sadzenie wówczas dwudziestoczterolatka, tuż po szkole, w takiej roli - było 

ewenementem. 
Bar·dzo chciał to zagrać Kreczmar, wtedy już po czterdziestce. W Sonetach 
Krymskich napisał mi dedykację „Przykro mi, że to nie ja, ale cieszę się, że to 
Ty". Józef Węgr-zyn grał Gustawa-Konrada gr·ubo po czterdziestce. Po pro
stu nie powier-zano tej roli młodym. Uważano, że jest r-zeczą niemożliwą, 
wręcz niewyobr-aża l ną, aby młody człowiek nie mający jeszcze doświadcze
nia udźwignął jej ciężar i zrozumiał ją. Nie mówiąc już o technice; kiedy to 

trzeba było wypowiedzieć lmprowizaqę, wycharczeć słowo „carem" i jesz
cze zmierzyć się - tak jak to było w moim wypadku z groźnym o wspaniale 
postawionym glosie Marianem Wyr-zykowskim - z Księdza Piotr-a „Exorciso 
te„." i dalej charczeć jako Diabeł. 
Ja naprawdę nie miałem siły; po Improwizacji bylem autentycznie półprzy
tomny, tak jak podobno autor, który po Jej napisaniu zemdlał. Chociaż mia
łem na to ochotę, to przecież nie mogłem tego zrobić. 
Zagranie przeze mnie Gustawa-Konrada zapoczątkowało to, że autentycznie 
młodzi ludzie zaczęli grać młodych na scenie. Dzisiaj przyjmujemy to za rzecz 
oczywistą, ale nie wtedy. 

- I gwoli podsumowania tych moich dywagacji. 
Gustaw-Konrad to rola, która nie ma sobie równych. Jest dużo bardziej 
skomplikowana niż rola Hamleta oraz wiele innych tego typu. 
Każda epoka, każde pokolenie musi mieć swojego Hamleta, a niewątpliwie 
Gustaw-Konrad jest Hamletem polskiej liter·atury. 

Wysłuchała Anna Nowak. Październik 200 I. 

I W. Filler, „Gogolewski", Warszawa 1979. 
2 „Przegląd Kulturalny", 1955 nr 49. 
3 „Życie Warszawy", 1955 nr 289. 
4 W. Filler, op. cit. 
5 M. Dąbrowska, Pamiętniki, t.4. 
6 „Życie Literackie", 1955, nr 50. 
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