


Zbigniew Herbert 

Siódmy anioł 
Siódmy anioł 

jest zupełnie inny 
nazywa się nawet inaczej 

Szemkel 

to nie co Gabriel 
złoci sty 

podpora tronu 
i baldachim 

ani to co Rafael 
stroiciel chórów 

ani także 
Azrael 

kierowca planet 
geometra nieskończoności 

doskonały znawca fizyki teoretycznej 

Szemkel 
jest czarny i nerwowy 

i był wielokrotnie karany 
za przemyt grzeszników 

między otchłanią 

a niebem 
jego tupot nieustanny 

. . nic nie ceni swojej godności 
1 utrzymują go w zastępie tylko z względu na liczbę siedem 

ale nie jest taki jak inni 

nie to co hetman zastępów 
Michał 

cały w łuskach i pióropuszach 

ani to co Azrafael 
dekorator świata 
opiekun bujnej wegetacji 
ze skrzydłami jak dwa dęby szumiące 

ani na wet to co 
Dedra el 
apologeta i kabalista 

Szemkel Szemkel 
- sarkają aniołowie 

dlaczego nie jesteś doskonały 

malarze bizantyjscy 
kiedy malują siedmiu 
odtwarzają Szemkela 
podobnego do tamtych 

sądzą bowiem 
że popadliby w herezję 
gdyby wymalowali go 
takim jak jest 
czarny nerwowy 
w starej wyleniałej aureoli 



zemsta Mickiewicza 
Rozmowa z JACKIEM ANDRUCKIM, reżyserem 

Dlaczego właśnie „Dziady'"! Przecież było już tyle ich inscenizacji. 
- A dlaczego nie? Anglicy robią po 1500 razy „Hamleta", więc czemu my mielibyśmy 
rezygnować. 

Myśli Pan, że nawet po ponad stu latach na scenie Mickiewicz i „Dziady" 
mogą przyciągać jak magnes? 
- Wszystko, co dobre, może być magnesem. A to przeci eż świetny utwór. Jeden z naj
lepszych, jakie mamy. I pewnie gdyby udało się go sensownie oczywiście przethnnaczyć, 
to „Dziady" miałyby pewnie szansę zaistnieć w szerokim świecie. Podobno jeszcze 
za czasów Mickiewicza, ktoś próbował przekształcić ten utwór na j ęzyk francuski, 
ale podobno poeta nie był zadowolony z tych prób . 
To pewnie, gdyby się jednak komuś to udało, Mickiewicz mógłby stać się wieszczem 
nie tylko narodowym. 
- A to wynika przede wszystkim z naszych kompleksów. Z jednej strony mamy ogromną 
megalomanię . Jesteśmy najwspanialsi i cierpimy za cały świat, a z drugiej mamy właśnie 
kompleks, bo mamy świadomość , że jesteśmy średnim krajem, średnim narodem. 
Bardzo byśmy chcieli , jak za czasów Jagiellonów, być wielkim mocarstwem, 
o które świat się powinien dobijać. A nie, że to my powinniśmy starać się pokazać światu, 
że mamy coś dobrego do zaprezentowania. Więc gdyby znalazł się tylko sensowny th1macz . . . 

Ale po co, skoro my sami uważamy, że i tak nikt tego nie zrozumie. A przecież jak mówi 
sam Mickiewicz w Prologu, sam zwyczaj obrzędu dziadowskiego, czyli zaduszkowego 
całej Europie, od Skandynawii, przez Irlandię, aż do tych greckich krain jest do konale 
znany. Ale niestety nam do zrobienia czegokolwiek potrzeba pieniędzy, a te mogłyby się 
pewnie zwrócić za ładne kilkadziesiąt lat. A jeśli nie zwróciłyby się w postaci pieniędzy'? 
Tylko zainteresowania Mickiewiczem i Polską. 
Powiedział Pan, że myślimy, że oni nie zrozumieją. A czy my na dobrą sprawę, 
po tylu latach, rozumiemy „Dziady"? 
- Każdy na swój sposób. Rymkiewicz twierdzi, że jest w nich zawarta nienaruszalna 
tajemnica i sądzę, że ma rację. W końcu w „Hamlecie" też jest jakaś tajemnica, dlatego 
co raz się ktoś za niego zabiera z nadzieją, że chociaż jej dotknie. Wszystko to wynika 
także z historii „Dziadom" przypisany. Sposobu powstawania, walce wewnętrznej 
samego mistrza . Nie wiemy ile tak naprawdę było ich części, ile zaczął, ile zamierzał 
napisać, w jakiej powinny być kolejności . Wiemy jedynie tyle, że taką sobie dramatyczną 
historię narodu wymyślił. Potem, podobno część zniszczył, sam lub kazał komuś , część 

gdzieś zaginęła . Pewnie wiedzielibyśmy o „Dziadach" i samym Mickiewiczu znacznie 
więcej, gdyby nie to, że syn poety, Władysław dość dokładnie przeczesał całą spuściznę 
po ojcu. Ale nie dziwmy się temu. Wszak budował ojcu pomnik, który uważał 
za najbardziej słuszny. 



W związku ;; tym mamy to, co mamJ~ 
- Dok ładnie . iele pozostanie tajemnicą choćby /. tego powodu, że napisał to świetny, 

genialny poeta, a dusza poety jest nie do przeniknięcia dla nas , zwykłych śmie1telników. 
Możemy siQjedynie sta rać. Zresztą są i tacy, którzy tw i erdzą, że wiedzą na pei; no albo tacy, 
którzy uważają, że M ickiewicz nawiedził ich w nocy i tylko im powiedział, o co mu 
tak naprawdę chodz i ło. Jednak w trakcie real izacji okazywało s i ę , że to nieprawda. 
W związku z tym, każdy z osobna musi się z ową tajemnicą ,,Dziadów" sam zmierzyć. 

- Może ta tajemniczość była zam ierzona przez poetę, żebyśmy mieli nad czym się 
główkować'? 
- Niewykluczone. Mic kiew icz nie należał do grzecznych i miłych chłopców, więc 
być może postanowił zabić tak iego ćwieka potomnym, żeby c iągle o nim m ś l eli rozp raw iali. 
W końcu m iał w sobie du 7.ą dozę złośliwośc i . oże to jest właśn i e jego .-lodka zemsta. 
- Przejdźm, do samych in cenizacji „Dziadów' . Przez te ponad sto lat musiało być 
ich cale mnóstwo. Jednak do najbardzie.i znanych należą niewątpliwie Swinarskiego 
i Dejmka. 

le to z tych powojennych. cześniej był jeszcze Wyspiański i Schiller. A przed tymi, 
o których pan wspomniał był j eszcze Bardini. o i jeszcze słynne „Dziady" Brauna 
we Wrocław iu , w której każda ze; ·· odbywała się \. innym miejscu. Złośl iwi mówili, 
że kow icf1skie w Kownie, wil eń skie w Wi lni e, drezdeńsk i e w Dreźn ie, a stęp w ustępie ... 
- Do tego grona maj ą szansę dołączyć „Dziady" Andruckiego"'! 
- Pewnie, że chc iałbym tego bardzo. I myś l ((, że maj ą. Sądzę. że na ty le, na ile udało 
mi się na nie spojrzeć w inny sposób niż tamci wielcy reżyserzy. może si(( to obzać 

inte resujące dla widza. Na ty le mam nadziej ((. że będz ie s i ę j e kied ś wspominać. 

Poza tym wierzę, że pomoże nam w tym duch Wand, Siemaszkowej, kt · ra była ogromną 
patriotką i wielbicielką całej romantycznej spuścizny naszych wi eszczów. Że spojrzy na 
nas S\ ym łaskawym okiem . 

a czym polega wyjątkowość Pana spojrzenia na „Dziady"'? 
- Chyba na tym, co \.V moim przekonaniu i również Mickiewicza było najważniej sze. 

Że są one osadzone w obrzędzie i to z niego wszystko wynika. a ogół bywało tak, 
że „Dziady'' pojawiały się w okreś lonych momentach historycznych, a większość 
inscenizatorów powojennych ulcgah ich antyrosyjskiej wymowie. Wtedy ,,Dz iady" 
robiło s ię ze względu na Ce lę , po to, żeby coś wykrzycz ć. \X/ moich ,,Dziadach" jest 
o w iele wi ęcej obrzędu , rozciągam go na całość sztuki . Inną ich oryginalnośc i ą jest ch yba 
dość mocny akcent, który u mnie pełn i walka dobra ze złem. a co ni c zwracano aż tak 
szczególnej uw agi \ · poprzednich realizacjach w stosunku do historyzmu i ma1tyrologii. 
- Do kogo dziś adresowane są „Dziady"? 
- Zawsze do tych amych ludzi. Ludzi zujących i myślących. Adres teatru jest ciągle 
ten sam . Teatr nie był, nie jest i nie powinien być, chociaż często się staje, l ekką, łatwą 

i przyjemną zabawą dla obżartych i zmęczonych atrakcyjnym ży iem. 
Tak s ię stało z telewizj ą i tak prawie się stało z kinem. Teatr j est dla osób, których 
coś trapi i gryzie. 
W każdym pokoleniu także są czł kokształtne celuloidy - im teatr nie jest pot rzebny. 
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Adan1 

Mickiew icz 

Bardzo krótka historia 
inscenizacji „ Dziadów" 

(cytatów parę) 

A le nie do.fr jest napisać dramat: 
Z kolei chodzi o.Jego aystawienie 
Nie spodziewajmy się 11 · hliskiej przyszło.5ci realizacji dramatu słovvićlliskiego 
(Adam Mickiewicz. Wykład XVI z literatury słowiańskiej College de France) 

„ Dziady "jest to nanvisko uroczystości, ohchodzonej dotąd między 
pospólst1vem w 1,vielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, 
czyli w ogólności zmarłych przodków ... 
Tyle Mickiewicz w prologu do przedstawienia, które obejrzycie Państwo. 

To utwót; traktujący o problemie „Ja Kosmos spolecze1isnvo. 
W pojęciu Kosmosu mieści się właściwie wszystko, także Bóg, życie 
Jest tu również i odbicie drogi człowieka do doslwnałości. 

Droga ta (jednak - przyp. JN) jest pełna klęsk ... 
(Konrad Swinarski) 

Nie sposób w krótkości tej opowiedzieć dokładnie o wszystkich inscenizacjach, 
począwszy od roku 1848, niech mi więc będzie wolno przypomnieć i wymienić te, 
które zasługują na szczególną uwagę. 
Dopiero 67 lat po ukazaniu się dzieła arcydramat Mickiewicza, ukazał się na 
scenie w wymiarze pełnym za sprawą Stanisława Wyspiańskiego w roku 1901 
w Teatrze Miejskim w Krakowie. Wyspiański połączył „Dziady" 
wileńsko-kowieńskie z ,,Dziadami" drezdeńskimi . Duchy pojawiały się 
w krakowskim kościele, a nie w kaplicy na litewskim cmentarzu. 
W J 934 roku Leon Schiller dał popis inscenizatorski w Teatrze Polskim 
w Warszawie. Było to arcydzieło teatru monumentalnego (słynne trzy krzyże 
Pronaszki - scenografia). 
Rok 1955 . Ponownie stołeczny Teatr Polski. Tym razem w reżyserii 
Aleksandra Bardiniego. Pien;.rsza powojenna inscenizacja „Dziadów" 
z Ignacym Gogolewskim oraz Stanisławem Jasiukiewiczem w roli 
Gustawa-Konrada. Zagrano 270 przedstawień. 



Teatr arodowy w Warszawie, rok 1967. Spektak l Kazimierza Dejmka, 
który stał s ię i s krą zapal ną wydarze11 marcowych w I 968 roku. Konrad 
(Gustaw J loloubek) był inte l ektual i stą, który prov adził z Bogiem pór 
ideowy. W fi na le pokazywa ł sict w kajdankach na przedzie sceny. 

Spektakl został odczytany j ako antyradziecki i zawieszony w st, ezniu 
1968 roku . Przywrócen ie „Dziadów" by ło j ednym z postulatów marca. 
1973 rok . Konrad Sw inar ki. Stary Teatr w Kraka ie. Przeciwstawia się 
bogooj czyźnianej int "'rprctacj i. Podkreśla chorobl iwo · ć , bluźn i erstwo 

i ob ięd Konrada (Jerzy Trela) . Wydobywa oportunizm Polaków. 
Rok 197 8. Jerzy Kreczmar reżyseruje „Dziady" w Teat rz<:'. W, półcze . nym 
w Warszaw ie. Jest to pierw za inscenizacja tekstu „Dziadów" 
kow ieńsko-wi leńskich. 

Rok p · źn i ej ac i ej Prus w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku wystawia 
s ly nn „Dziady na etapie", w drodze na zesłanie z Henrykiem Bistą 
w roli głównej . To historia zniewolonego pokolenia, którego symbolem 
był obraz Jacka Malczewskiego „Zesłanie studentów". 
W 1988 roku „Dziady" doczekały się pierwszej ekranizacji za sprawą 
Tadeusza Konwickiego. W fabułę „Lawy - opowieści o Dziadach" 
reżyser wplótł zdjęcia z miejsc martyrologi i Polaków - Katynia, Oświęcimia. 
W 1995 roku po „Dziady" sięgnął Jerzy Grzegorzewski w Starym Teatrze 
w Krakowie. 
Natomiast 1997 roku Jan Englert wyreżyserował je w Teatrze Telewizji. 

Sięgnięcie przez teatr po „Dziady" oznacza coś więcej niż tylko wolę 
jeszcze jednej inscenizacji . Każdorazowo wyrasta ona z aktualnej 
sytuacji psychicznej oraz społecznej narodu, daleko bardziej niż 
z tekstu utworu w orygi nalnym jego brzmieniu. Jest to więc konieczność 
określenia się wobec ickiewicza i współczesnych . 

Jakie będą pierwsze „Dziady" w historii Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie? Czy nawiążą do aktualnej sytuacji niełatwego kraju? 
Czy będą Wam współczesne? O tym przekonacie się Państwo sami . 
Zapraszamy tedy do wzięcia u dzi ału w narodowym obrzędzie rozrachunku. 
Marzeniu za wolnością, miłością i spełnieniem. I wreszcie za dotknięciem 
Absolutu, którego i tak nie będzie nam dane naprawdę dotknąć tu , 
po tej stronie .. . 
Życzymy Państwu refleksji i wielu wzrusz ń , a taki e wszak może sprawić 
magia teatru. 

Jan Niemaszek 

W szkicu wyko rzystałem fragmenty pracy dypl omowej pod ki erunkiem Stanisława Hcbanowskicgo 
i Rys73rda Majora (St udio Aktorskie Teatru Wybrzeże, Gdańsk. l 98 I r.) 

„Dziady" są dziełe1n tajemniczym. 
I po niemal już dwustu latach ich czytania 
nie wygląda na to, aby tajemnice tego dzieła 
nadawały się do rozjaśnienia, 
aby to dzieło chciało nam je ujawnić i odsłonić. 
Wiemy o tych tajemnicach bardzo mało 
i również poeta „Dziadów" wiedział o nich niewiele. 
A jeśli sam Mickiewicz uważał „Dziady" 
za dzieło tajemnicze, jeśli w „Dziadach" były tajemnice, 
których on sam nie był w stanie przeniknąć, rozjaśnić, 
jeśli nawet obchodził to dzieło z daleka i z daleka je oglądając, 
dziwił się jego dziwności, to trzeba tę rdzenną tajemniczość 
i dziwność „Dziadów" uszanować. 
Jeśli było to dzieło tajemnicze dla jego autora 
to i dla nas musi ono pozostać tajemnicze. 
Jeśli nie możemy zrozumieć wszystkich jego znaczeń, 
rozjaśnić wszystkich jego tajemnic, to trzeba też uznać, 
że wcale ich zrozumieć i rozjaśnić nie musimy. 

Jarosław Marek Rymkiewicz - Tajemnice „ D::.iadói·v" 



JACEK ANDRUCKI 
ukończy ł Wydział Aktorski łódzkiej PWSTiF i Wydział Reżyserii PWST w Warszaw ie, 
gdzi e przez cztery lata pracował jako asystent Zbigniewa Zapasiewicza i równocześ nie reżyse
rował w wielu teatrach w Polsce. Sporą cz\ŚĆ jego dorobku stanowi tzw. klasyka: „A ntygona" 
Sofoklesa, „Sen srebrny Salomei " J. Słowackiego, ,,Idiota" F. Dostojewskiego, .,Skąpiec" 
Moliera, „Makbet" i „Sen nocy letni ej" W. Shakcspcarc'a. Nic stroni jednak od dram aturgii 
współczesnej, czego dowodem są inscenizacje „Kaliguli" A.Camusa , „Przezroczystego zera" 
V Vallejo, „Księgi Bałwochwalczej" K. Wójcicki ego czy „Zorzy" i „Tutam" 8. Schaeffera. 
Ze względu na „niewłaściwą interpretacje;", kilka jego spektakli, takich jak „Maestro" 
J. Bramowa, „Hymn" G. Szwajdy, „Prometeusz i Sy;yf ' M. Konopnickiej , dotknęł a cenzura 
minionego reżimu. Z kolei inne były nagradzane na festiwalach - .,Prometeusz" J. Andrzejew
skiego (Toruń), „Bruno" H. Dederki (Wrocław) . Wicie z jego przedstawiei1 było prapremierami 
i deb iutami dramaturgicznymi autorów („Alchemik" P. Coelho „Opiekun much" R. Figury, 
„Trzy szkice miłosne" W. Odojewskiego), a „Adam i F1 a" M. Bułhakowa (Szczec in) 
był nawet prapremi erą światową. W tym roku za spektakl .,Labdakidzi" (Król Edyr-Antygona) 
otrzymał Srebrną Maski:; doroczną nagrodę przyznawaną w Międzynarodowym Dniu Teatru 
przez Kapitułę Towarzystwa Przyj ac iół Teatru w Płock u. 

BOGUSŁAW CJCHOCKI 
artysta plastyk, scenograf Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w V/ars zawic. zyskał 

również dyplom Akademii Sztuk Pic;knych im. J. Matejki w Krakowie w zakresie projektowania 
scenografii. Jest twórcą i realizatorem ponad sześćdzicsic;ciu projek tów scenograficznych. 
Do n ajważniejszych należ.ą: „Ocean Niespokojny", ,.Cabaret"- Teatr Rozrywki w Chorzowie. 
„Sen nocy letniej' ', „Operetka", „Msza za miasto Arras", „Czarownice z Salem" . „Skąpice'· 
- Teatr im. S. Jarac za ·w Olsztynie, „Alchemik'" - Teatr Polski w Bi e lsku-Białej, „Makbet" 
- Teatr im J. Szaniawskiego w Płocku. Współpracuje z wieloma teatrami w kraju i za granicą 
między innymi Akademickim Teatrem w Nowosybirsku - „Czarodziej z krainy Oz". Z Jackiem 
Andruckim współpracuje stale od szesnastu lat. 
PRZEMYSŁAW ŚU\VA 
absolwent warszawskiej szkoły baletowej; solista, a następnie pierwszy tancerz Państwowej 

Opery w Poznaniu oraz Polskiego Teatru Tańca Konrada Drzewieckiego. Choreograf współpra
cujący z teatrami muzycznymi i dramatycznymi w całym kraju oraz pedagog baletu. Pełnił 
funkcje; kierownika baletu w Gdyni i Bydgoszczy. Współtwórca Krakowskiej Fundacji Sztuki 
Baletowej, związany również w przeszłośc i z Krakowską Operą i Operetką. Na swoim koncie 
ma 20 samodzielnych realizacji baletowych. 
PIOTR SALA BER 
kompozytor, pianista i dyrygent. Absolwent bydgoskiej A kademii Muzycznej, doktorat w zakresi e 
sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura. Uczestnik kursów mistrzowskich w Kucrtcn kolo 
Kolonii ( 1998-2002) oraz Międzynarodowego Kursu dla Kompozytorów· (Gdańsk 2000). 
Laureat Festiwalu Piose nki Studenckiej w Krakowie w 1985 roku , a rok później uczestnik Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu. Autor muzyki do ponad 1 OO piosenek, bli sko pięćdziesięciu spektakli 
teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych. Autor reportaży m.in. z Indonezji. Singapuru, 
Madagaskaru, Kenii, Tanzanii, Seszeli, Egiptu, Komorów Mauritiusa, USA i Meksyku. Jest autorem 
muzyki do popularnego telewizyjnego teleturnieju „Piraci". Występował w programie „Na Każdy 
Temat". Współtworzył programy: „Rozmówki pol sko-polskie" oraz „Joker". W latach ł 994-200 I 
związany byf z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, gdzie sprawował funkcje; kierownika muzycznego. 
W kolejnych latach vviclokrotnie s tawał za pulpitem dyrygenckim w Filharmonii Pomorskiej , 
Kaliskiej, Kieleckiej i Wrocławskiej. Od roku akademickiego 2006/2007 prowadzi wykłady 
z muzyki filmowej w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
ul. Sokoła 7 /9. 35-01 O Rzeszów 
te l. 017 853 27 48, fax 017 850 75 59 
www. tea tr-rzcszow.eorn 

kierownik arty, tyczn, /kierownik literacki: Jacek Andrucki 
asystent dyrektora/koordynator pracy a1iystycznej: Agnieszka Wajda 
ki erownik Biura Obsługi Widzóvv: Agnieszka Gawron 
p.o. główny ksiqgowy: Renata Pisarek 
ki rownik admini stracji: Augustyn Kotarba 
kierownik techniczny: Jerzy Lubas 
kiera\ nik pracowni krawieckich: El:lhieta Baran 
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pracownia stolarska: Julian Kowalski 
prace malar. kic: Alicja Godek 
in. picjent: Andrzej Siedlecki 
sufler: Czesława Bazaniak 
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Izabela Tomaszek, Miecz, sław Fornal, Artur Gamracki , Artur Niemiec 

iecz, sła\ Osetek, Bogdan Rzuciło, Leszek Sas 

redakcja programu: Marcin Kalita 
opracowanie graficzne: Krz sztof Motyka 

Nagrania muzyki dokonano w Sound Design Studio w Warszawie 
pod dyrekcją kompozytora 
Realizacja nagrania: Chris Aiken 

Biuro Obsługi Widzów: 
tel.I fax O 17 853 22 52, tel. O 17 853 20 Ol w. 341, 342, 330 
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Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
jest ins tytucją kultury Województwa Podkarpackiego 
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