


z rzeczy świata tego 
zostaną tylko dwie 
Dwie tylko: poezja i dobroć 
i więcej nic 

Adam Hanuszkiewicz 

Awtuiliura ()' K~ 
Rzucili się krytycy na mojego Kordiana, z młodziutkim Nardellim, jak na 

zdrajcę ojczyzny. A tylko dlatego, że Prezesa zagrałem tak jak go napisał Sło
wacki. Dziś nikt już nie wątpi , że miałem rację. Dziś już w szkołach uczą, że spór 
Kordiana z Prezesem spisku podchorążych jest sporem tragicznym, w którym 
obydwaj adwersarze mają rację . Taki spór wymyślili w teatrze, dwa i pół tysiące 
lat temu Grecy i nazwali go konfliktem tragicznym. Antygona chowając - wbrew 
rozkazowi króla - w poświęconej ziemi, zdrajcę państwa, a swojego rodzonego 
brata, jest wierna swojej religii. Kreon - król reprezentuje racje państwowe: 
zdrajca kraju, który na czele obcych wojsk zabija legalnie wybranego króla -
swojego brata - nie godzien jest uroczystego pochówku i ma być, dla przykładu, 
rzucony hienom na pożarcie. Kara śmierci czeka każdego, kto ten rozkaz zła
mie. Chór, który reprezentuje mądrość narodu, a nie polityczny oportunizm, 
przyznaje racje i Antygonie i Kreonowi. Kreon wierny swojemu rozkazowi każe 
ją ściąć. 

Część krytyki teatralnej stała na stanowisku, że obowiązkiem teatru w czasie 
kiedy władzy państwowej się nie akceptuje, należy grać Antygonę jako reprezen
tantkę Solidarności, a Kreona - w czarnych okularach - jako znienawidzonego Ja
ruzelskiego. Ale Chór u Sofoklesa, reprezentant mądrości narodu, przyznaje ra
cje obydwu stronom sporu. Co z tym fantem zrobić? Wyjście się znalazło. Kiedy 
Chór staje po stronie Solidarności , zakłada na głowę kaski. (Co zakładają na łeb, 
stojący po stronie czarnych okularów?„. nie pamiętam . Ale coś również bardzo 
wdzięcznego.) „Tys piknie" - mawiał ks. prof. Tischner. 
Uważam takie traktowanie arcydzieła za nadużycie narzucane nam przez kry

tykę, które powinno być, przez krytyków właśnie, karane. Wolno oczywiście nie 
grać, w ciężkich politycznie czasach, takich nieprzyjemnych sztuk. Zachodzi tylko 
pytanie, kiedy od dwustu przeszło lat, mieliśmy w Polsce łatwe czasy. I co byśmy 
w tych czasach mieli właściwie teraz grać? Nawet Jasełka powinny być na indeksie 
tak rozumianego patriotycznego teatru politycznego. 

Dziś 11atwc.ae11ie Czuję się o wieee pew11iej. Jestelłt eepiej osadzo11y ()J eudziad )/ie jestelłt 
już tak p11.zeJr.ażająco saMoflty jak wtedy ... Dzisiaj opi11ii pa11i X. łltóJc.a M1tie uważa za 
pólglówka, Mogę p11.zeciwstawit opi11ię pa11a f.j, łlfóll!J M1tie ce11i . ..Aee .. . 

CW. GolłtbJc.owicz 
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Przecież konsekwentnie, idąc dalej w takim myśleniu, gdyby władzę w kraju 
wziął w swoje ręce Kościół, a państwu groził przewrót komunistyczny; Kreona po
winno się tym razem grać jako szlachetnego obrońcę państwa, a Antygonę jako 
krwawą komunistkę! 

Młodzi ludzie, nie znają historii rosyjskiego teatru, nie wiedzą, że to komunizm 
sowiecki wprowadził, jako obowiązujące prawo, takie manipulowanie arcydzieła
mi w teatrze radzieckim. Skąd mają ci młodzi wiedzieć, że w trzydziestych latach, 
w Kijowie aktor, który zagrał przekonywująca cara w sporze z komunistami, do
stał półtora roku więzienia? Bez zawieszenia. 

Cywilizacja uczy nas, oczywiście tych którzy chcą się od niej uczyć, że w świecie 
w którym żyjemy, nie tylko politycznym i społecznym, ale i wewnątrzrodzinnym 
prawdziwe problemy zaczynają się tam dopiero kiedy mamy jedynie dwa rozwią
zania. I obydwa niedobre. 
Kordian agituje zrewoltowanych podchorążych do zabicia cara, którego Kościół 
koronował na króla polskiego. Prezes ostrzega przed skutkami tej zbrodni: 

A kiedy się na Polskę wszystkie ludy zwalą, 

Wielu przeciw postawisz wojska? wielu ludzi? 
Czym zbrojnych? Czy sztyletu zak1Wawioną stalą? 

I stu pięćdziesięciu studentów podchorążówki przechodzi na stronę Prezesa. Przy 
Kordianie zostaje tylko pięciu! Tak napisał Słowacki! Tej piątce Kordian powiada: 
Spiskowi precz! i sam postanawia zabić cara. Ma idealne warunki, bo ma broń na
bitą i ma wartę tej nocy przy sypialni cara. Niestety „strach" i „imaginacja" powo
dują, że pod ich działaniem mdleje pod drzwiami carskiej sypialni. Ze strachu. 
Z nadmiernie wybujałej wyobraźni piętnastoletniego chłopaka, bo tyle lat dał mu 
Słowacki . „Ma pan rację tylko częściową" - powiada mi wybitny krytyk dzisiaj, 
„ale wtedy, niektórzy młodzi siedzieli już w wiezieniu, a ci co na widowni, ich ró
wieśnicy, mogli stracić wiarę w skuteczność konspiracji" . A grać tak naiwnie my
ślącej młodzieży - jak pan ją sobie wyobraża - to... namawiać ją do zabicia 
cara-Gierka?! 

)vf9śeę.. Z.e ao9 p11z9c iąg11ąć 11a 11owo uwagę. putJeicz11ości Iw 11asz91tt ufoó1ó111jM autoh.0111.. 
wi11111ś111.9 ukazać w dzidacR t9cR autollów uowe zaeet9. Jeśei p11.aguie111.9 udowod11ić id 
Z.9wot11ość, t11zeóa ua111. ustaeić 11owe związki 111.ię.dzlj p11zeszf!ośc ią i te11.aź11iejszością. 
S[owe111., cfodzi o to, Obij eite11.at ullę. keas9cz11ą osądzać i 0Ce11iać z 11owego pu11ł2tu 

widze11 ia. ) /ie MljŚMlj go odt?Jr.9ei. 11asz wiek go 11a111. wskazuje i w9sta!lCzlj zająć 
stauowisko w swoiM wieku, ao9 z11aeeźć się. po11ad swoi111.i pop!lzeduika111.i o calą 

w9sokość, o jaką te/l.QŹuiejszość gó1wje uad pllzeszlością. 

_A )vfickiewicz 
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Czy pan nie rozumie, że proponuje mi pan teatr politycznie infantylny? Teatr 
dla przedszkolaków?! A jakby na czele Rzeczpospolitej stanął ojciec Rydzyk, 
a konspirację zaczęliby w jego ocenie komuniści i homoseksualiści? Grałby pan 
rzeczywiście Kreona jako szlachetnego obrońcę naszych wartości, a Antyfonę ja
ko krwawą komunistkę w czerwonym krawacie? Myślę, że prędzej popełniłby pan 
jako reżyser Antygony samobójstwo. To ostatnie zdanie, jak pan wie, powiedział mi 
Kott po moim Weselu w szopce krakowskiej. „Na miejscu następnego reżysera We
sela popełniłbym samobójstwo, bo teraz już nie da się inaczej Wesela reżysero

wać!" I co się okazało? Można. Reżyserzy Wesela żyją. Tylko kto z publiczności 
mniej wytrzymały mdleje na widowni z nudów. I strzela do teatru, to znaczy, prze
staje do niego chodzić. 

Zapominają dziś niektórzy młodzi recenzenci , że teatr Słowackiego, Krasiń
skiego, Norwida, Mickiewicza, Wyspiańskiego jest teatrem poetyckim. To znaczy 
apeluje do wyobraźni, do zmysłowości widza jak malarstwo, muzyka i balet, jak 
każda wielka literatura. I obowiązkiem teatru jest stworzyć naprzód fascynujące , 

zmysłowe przedstawienie, a w nim stawiać pytania, które postawił autor. A „każ
da redakcja jest redukcją" - ostrzega Norwid. 

I kto naprawdę czyta dziś Kordiana? Nikt. Bo wszyscy go „znają" z gimnazjum. 
I zgłaszają mi stale pretensje: „a dlaczego Laurę gra starsza od Kordiana koleżan
ka?" A dlaczego? A dlatego, że Kordian w tekście został uwiedziony przez dużo 
starszą od siebie partnerkę: jam się w miłość nieszczęsną całym sercem wsączył ... za
mknięty jestem w kole czarów tajemniczym, Nie wyjdę z niego ... moglem być czymś ... 
będę niczym ... 
A ona o nim: gdybym też dziecię płochym szyderstwem zabiła? ... Co gorsza jeśli! Je
śli miasto łez, w dzieciach zapalonych skarsza/ Duma gorzkie uśmiechy na twarz mu 
wytłoczy? ... i Kordian popełnia samobójstwo i strzela do siebie. 

A dlaczego u pana car zjawia się nagle w scenie papieskiej? A dlatego - odpo
wiadam, że Papież mówi do Kordiana: „Niech się Polaki (!) modlą, czczą cara 
i wierzą!" Te „Polaki" dręczyły mnie długo w tekście Słowackiego. Dlaczego nie 
„Polacy"? I gdyby nie Ryszard Przybylski długo jeszcze nie wiedziałbym , że te dwa 
listy apostolskie do Kościoła polskiego, po krwawym zgnieceniu powstania listopa
dowego, listy obrażające nasz naród, redagował Grzegorz XVI razem z ambasado
rem rosyjskim w Rzymie! I cała inteligencja polskiej emigracji wiedziała o tym! 
I Słowacki też wiedział . I wiedział jeszcze, że parę lat później Grzegorz przyjął oso
biście tegoż cara Mikołaja u siebie w Watykanie jako władcę szlachetnego i głowę 
Ko~cioła prawosławnego w Rosji. To stąd ruskie „Polaki" w ustach papieża. 

Zyjemy na szczęście w innym czasie Kościoła, w którym polski Papież przepra
sza za błędy swoich poprzedników na ławie Piotrowej i wierzę, że przyjdzie czas, 
że i za tego Grzegorza i jego listy do Polaków, przeprosi swój Naród. Rozumiem 
również, że dziś ma dużo ważniejsze sprawy, jak choćby te narodowe zbrodnie na
pędzane religiami Mu bliskimi i obcymi, jak te dokonywane w Izraelu i te w No
wym Jorku, w imię Islamu, przypominające nam wszystkim przecież tragiczne woj
ny krzyżowe naszego Kościoła. 
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I jeszcze jedno, realizować dziś Kordiana, w wolnej Polsce, w której obowiązki 
obywatelskie tak często stają w opozycji do patriotyzmu wyrosłego w niewoli, 
a więc do czynu żołnierskiego tych wszystkich pokoleń, które na wolność się wybi
jały. Jak zamknąć idee romantyczne, jak pożegnać się z tymi, którzy za Polskę zgi
nęli , i jak przejść do nowych zadań obywateli wolnego kraju? Nam, którzy tej po
stawy nie praktykowali od dwustu przeszło lat (z dwudziestoletnią przerwą na erę 
II Rzeczpospolitej)? Jak uświadomić naszą młodzież, jak uświadomić jej co to jest 
obywatelstwo w wolnym kraju i czym się różni od machania szablą na wspólnego 
wroga nie tylko przecież w sejmie? Oto pytanie. Oto zadanie inscenizatora reali
zującego Kordiana Anno Domini 2002. 

Składam mój podpis pod tą inscenizacją, jak ten malarz, który każdy swój ob
raz podpisywał „jak mogłem". 

Pytania, na które można udzielić odpowiedzi, są domeną nauki, wiedzy. 
Sztuka stawia pytania, na które wiedza odpowiedzi nie znajduje. A jednak te py
tania też rozszerzają naszą wiedzę o świecie, wyprowadzają nas w wyższą wiedzę 
o otaczającym nas świecie i o człowieku, naszym bliźnim. Wiedza ta przekracza 
możliwości racjonalnego myślenia i stawia pytania, na które tylko głupiec - reży
ser znajduje jednoznaczną odpowiedź. Zadaniem reżysera, realizującego utwór 
poety na scenie, jest jeszcze bardziej zaostrzyć te pytania i postawić je do przemy
ślenia widzowi. Nie wolno widza uważać za głupszego od siebie. Co jest dziś 
pierwszym grzechem pychy młodych reżyserów? - pójdź dziecię, ja cię uczyć każę. 
To śmieszne, że jednak takiego pouczania żądają od nas młodzi recenzenci, sta
wiając nam reżyserom własne pisanie o teatrze za wzór. To właśnie, w którym po
uczają nas jak mamy reżyserować Słowackiego. 

Przypomina mi się zdanie sprzed lat. Jeden z krytyków zagadnął mnie: „pan już 
miał premierę tego swojego Hamleta?" Tak, tydzień temu - odpowiadam. „Szko
da, bo bym panu powiedział o co w nim naprawdę chodzi". 

Wielcy tego świata i jego głupcy mają jedną, wspólną cechę. Jedni i drudzy dzie
lą się z nami swoją niewiedzą . Różnią się tylko świadomością swojej niewiedzy. 

A.f./. 

Jesteitt ~u11to11ysta , pajac, fo1osk!.oczet?., p11.0wok!.ato11, 11toje utwo11y 1ta glowie stają , żeby 

się spodobać, jesteitt cy!lk!., e111yz11t, poezja, g11oza, waek!.a , zabawa ... 

CJJ. Golltb11owicz 
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K~. twiffele. Bihlia. 
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Pierwsza próba. Ogołacam scenę z wszystkiego, co ją zabudowuje. Przestrzeń 
otwiera nagle swoją trójwymiarowość. Postrzegam ze zdumieniem, ze każda dekora
cja wstawiona w scenę spłaszcza ją do dwóch wymiarów. Tego nie wiedziałem. Sam już 
na pustej scenie„. Wyciągam na środek goły podest z Dantona. Gdzieś w kącie leżą za
pomniane dwie skrzynki po mydle. Z tyłu brudna podrapana ściana z kaloryferami 
przypomina, że tu niedawno jeszcze było kino. Kostiumy znowu nie komponowane 
wyciągam z teatralnego magazynu. Kurylewicz ze swoim zespołem wchodzi na podest. 
Gra. 
- Z ab ił się m ł ody ... - Nardelli - Kordian rozpoczyna przedstawienie: Zabił się 
miody, zrazu jakaś tlwoga„. Niebieski werterowski fraczek. Żółta kamizelka, pierwsza 
połowa XIX wieku. I lata nasze, siedemdziesiąte. Okulary okrągłe, druciane. Mówi. 
Przechodzi do śpiewu. Śpiewał tam, gdzie tekst Słowackiego w muzyce nabierał szer
szego oddechu. Śpiewała Laura. Razem śpiewali tekst oczywiście piosenkowy ze 
sztambucha. 

Mój aniele, mój aniele 

Kwiat ci niegdyś wieńczy! głowę 

A było kwiatów tak wiele, 

Że nim zwiędły brałaś nowe 

Stał jeszcze na podeście, gdy Grzegorz mówił: Panicz się zastrzelił„. i nikt się nie 
śmiał. A potem z Violettą już tylko zmysły ... towarzyszył scenie dla oczywistego kon
trastu z liryzmem Laury - beat. Koń ma złote podkowy„. Mikrofon - konieczny przy 
beacie. - Zbrodnia na klasyku - „Nie akceptuję mikrofonu w teatrze!" (elektrycz
ność w teatrze już pani zaakceptowała - głos w dyskusji) Oczywiście, świadomy kicz, 
taniec z szalami bachantek obnażonych, i jeszcze „nieestetyczna" scena miłosna Vio
letty z chłopcem na romantyczno-perwersyjnej czerni prześcieradła. 
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A potem trzeba było stanąć na Mont Blanc, ale nie było dekoracji. Wszedł na sto
łek. Tylko śmieszne. Wszedł na dwa stołki postawione jeden na drugim. Na scenie 
stała robocza drabina. 
- Wejdź na drabinę. Stań na samej górze Nie bał się, był wygimnastykowany. Stanął. 
Śmiech. Spadnie, malarz pokojowy, cyrkowiec. Stał na drabinie skupiony, poza ich 

śmiechem. Wolny. Zdjął marynarkę. Za
paliłem dwa duże boczne reflektory. 
Wszystkie inne światła zgasiłem. Zaświecił 
w przestrzeni czarnej jak ptak zawieszony 
nad przepaścią. I na stu spektaklach, kie
dy w błysku świateł zjawił się nad zaszoko
waną widownią nawet wesołkowie milkli. 
A potem przyłączali się do oklasków, któ
re tę właśnie scenę zawsze żegnały. 

Drabina weszła w spektakl. Wszystkie 
inne jej kolejne funkcje były już konse
kwencją tej decyzji. Była kolumną, klat
ką, schodami, drabiną Jakubową, była 
krzyżem, obsesją i więzieniem. Pytano 
mnie więc, czym jest naprawdę w tym 
spektaklu? Odpowiedziałem: wszystkim 
tym, o czym mówicie i wszystkim tym, 
o czym jeszcze nie powiedzieliście. Nie 
jest natomiast tym, czym była przed tym, 
nim ją wstawiłem na scenę Kordianową. 
Nie jest zwykłą malarską drabiną. A jeśli 
ktoś widzi tylko oddzielnie drabinę malar
ską i oddzielnie aktora, który na niej 

stoi?! Przykro mi bardzo - mówiłem - ale nie powinien był tu przychodzić. Oszuka
łem go, ale nie czuję się winny. Przecież w kinie idzie Kleopatra z prawdziwym Egip
tem i prawdziwą Liz, i 50 milionów kosztowała ... Ale mówiłem tak tylko wtedy, kie
dy w tonie słyszałem pewność siebie i arogancję. Spotkania z młodzieżą (dużo ich 
miałem). O drabinie prawie się nie mówiło. Czasem tylko ktoś usiłował mnie po
uczyć, szeleszcząc gazetowym językiem recenzji. 

Teatr mój apeluje do wyobraźni. Bez niej wydaje się zlepkiem chaotycznie zesta
wionych scen bez sensu i ładu. Jest tylko głupią prowokacją zastanej konwencji. 

Widz bez wyobraźni wybierze nawet awangardowe przedstawienie. Z nagimi 
dziewczynami oczywiście. Jeśli reżyser ze scenografem pokażą mu wszystko tak jak 
w Kleopatrze, dosłownie. Nawet niezrozumiale, lecz dosłownie. 

Kordian, młody 15-letni chłopiec. W teatralnej tradycji - bohaterzy niezłomni -
Tarasiewicz, Węgrzyn. I nie mogło być inaczej. Najpierw długa niewola, potem za
chłyśnięcie się wolnością . Teatr był od krzepienia serc. Narodowa opera. Moniuszko. 
Szopen. Legiony to ... Potem znowu wojna. Krew. Wolność. 
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Ale ten modeł Kordianowy był mocniej sprzęgnięty ze swoim czasem, a wojna 
przemieniła go w posąg. W bohaterską kolumnę. Nikt już nie zaglądał do tekstu. 
Wszedł w historię. 

A Kordian u Słowackiego to młody 15-letni, kruchy, wrażliwy, o spalającej go wy
obraźni, dziecko - chłopiec, w więzy okuj. 

Nasz czas w ślad za romantyzmem odkrywa na owo siłę w słabości. Ta powtórka 
z romantyzmu na nowo preferuje duszę, wyobraźnię, skupienie na własnym mikroko
smosie, w jego strukturze szukając sensu istnienia. Rozkolorowała się ulica zindywi
dualizowanym strojem. Młodzi ludzie zaczynają śpiewać, i to niegłupie teksty. Wraca
ją do piosenek poeci. Pojawiają się neo-Towiańscy Drugiej Przemysłowej. Grotowski 
wchodzi w centrum teatralnych poszukiwań. Jedzie do Indii, jak Beatlesi. Dotykają go 
młodzi jak świętego. Chłopcy przestają się wstydzić brakujących dioptrii. Za nimi i ci 
ze zdrowymi oczami wkładają na nos druciane okulary. Tego zjawiska modą nie moż
na wytłumaczyć. W duchowej sferze najmłodszych dokonuje się przemiana. Szukają 
Archimedesowego punktu. Nikt nie wie, czy znajdą. Ale sens najgłębszy, ten właśnie 
punkt - tkwi w samym poszukiwaniu. W odrodzonej konieczności znalezienia go. 
Oczywiście nikt dziś nie wie, dokąd to wszystko prowadzi. I nie to jest istotne. Nie cel 
osiągnięty nadaje sens poszukiwaniom, drodze. Droga jest sensem celu. Wszystko co 
jest zamknięte osiągnięciem celu, z jego perspektywy rejestruje, definiuje i naucza 
szkoła. Sztuka, a więc i teatr, rejestruje ruch. Zycie. Teatr nie jest nawet drogowska
zem, choć niekiedy bywa. Teatr jest sejsmografem. Czułym. Rejestrującym podziem
ne drgania. Mimo ułomności swojej sztuki. Mimo ułomności słowa. 

I co znaczy Kordian dziś? Hic et nunc- Rozpoczynał się obolały rok 1969. Już wy
chylony w lata siedemdziesiąte, obarczony pamięcią minionych. 

ANDRZEJ NARDELLI. Widziałem wielu Kordianów. Widziałem w tej roli wie
lu od niego lepszych aktorów. Ale on jeden był ze Słowackiego, i ze swego czasu rów
nocześnie. Z tego samego czasu było również i moje przedstawienie ... 
Niedziela. o trzeciej zadzwonił telefon: 
- Czuję się w obowiązku zawiadomić pana, że Andrzej Nardelli nie żyje. Utonął 
przed paroma godzinami. 

(. .. ) w dwiei, gdlj sztutla osiąg11ęla już poz101tt bialego plótita, 1ttusi wejść 11a ciJr.ogę 
1ito11icz11.ej 11.ei11teJ1.p11.etacji . .Auto!l.zlj polud11iowoa1tteJ1.1jtlaisc1j. taClj jak! Gab11.iee Ga11.cia 
Ma11.quez oś111.ieUi ll(J(ie do tego, bg SCllll.elitU S1tf.IĆ opowieści - 1t1e ta/z, ja/z się to AObilo 
lziedgś, aP,e zHajdajqc S111.Q/z Id iA.01tiCZH!jlll.. tWlztOldQHif.I U.Dd!jC!jjH!jci. 
frOA.111.. . .)/ielztóA.z!j 1taz9wają to post111..odeA.Hiz111.e111... ( . .) 
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To był jego stryj. Wiadomość z trudem docierała do mojej świadomości. Wczoraj 
w południe jeszcze pytał mnie, czy może wyjechać za miasto kąpać się. Ale tam nie ma 
telefonu ... Nie chciałem się na ten wyjazd zgodzić. W teatrze niedziela jest normalnym 
dniem pracy i jeśli ktoś na przykład zachoruje z zespołu Trzech sióstr, które miały być 
właśnie grane - dyrekcja odwołuje spektakl Czechowa i gra w jego miejsce inne przed

Pożegnanie z Teatrem Narodowym 
31 grudnia 1981 

stawienie. A więc aktorzy jak straż pożarna 
winni być osiągalni pod telefonem. Wracał 
jeszcze parę raz.y, mówił mi mój zastępca 
Kaźmierski . Nie mógł się zdecydować. 

Wreszcie pojechał. Kąpał się w miejscu nie
dozwolonym obok działki stryja. Nie spo
dziewał się, że ktoś w niedzielę otworzy ślu
zę. Otworzył. Ciała nie znaleziono. 

Poprosiłem w radiu, żeby wstrzymali 
wiadomość do wieczora. Andrzej był bar
dzo lubiany, a trzeba było jeszcze dziś za
grać, wesoło, ten czarny czechowowski wo
dewil. Kucówna grała Maszę. Wraca po 
spektaklu. Jest niespokojna. - Coś się sta
ło, albo coś się stanie - nie mogliśmy dzi
siaj w ogóle grać. Nikt. Myliliśmy się w tek
ście, plątały nam się sytuacje. Zobaczysz, 
coś się stanie ... 

Kucówna miała w teatrze dwóch mło
dych aktorów, którym z braku własnych 
dzieci, matkowała. Olbrychski to był syn 
przebojowy, samodzielny, zaborczy, ego
centryczny. Nardelli był jego przeciwień

stwem: kruchy, delikatny, bardzo wrażliwy, dziecinny prawie. Przesiadywał u jej nóg 
w garderobie i gadali . Potrafili tak gadać ze sobą godzinami. Dlatego nie powiedzia
łem jej o jego śmierci, nawet po przedstawieniu. 
- Masz zły dzień - próbowałem ją uspokoić. 

- Nie. Znam swoje złe dni. To nie to. A poza tym wszyscy tak reagowali, cały zespół!!! 
Rano zadzwoniłem do jej przyjaciółki Anny, psycholog. 
- Powiedz jej o tej śmierci. Ja się boję. Wiesz, jak ona go kochała ... 
I uciekłem, po męsku, do teatru. Po powrocie zastałem ją w bardzo niedobrym sta
nie. Nie zamieniliśmy słowa, dałem jej proszki, zasnęła. Rano przychodzi do mojego 
pokoju. 
- Chodź, coś ci pokażę. 
Na białym czeskim włochaczu przy jej łóżku stał szpak. Dziób pełen wełny, spokojny, 
w ogóle nami nie zainteresowany, pracował dalej , a kiedy stwierdził, że tej wełny na 
gniazdo wystarczy, wolno, krok za krokiem, jak ten spóźniony słowik Brzechwy, wy
szedł na balkon i jakby od niechcenia, nie spłoszony, wyfrunął. 

JO 

- Co to? - zapytała. 

- Andrzej - odpowiedziałem - Złożył ci wizytę. Kiedy 
śmierć następuje gwałtownie, wyzwolona energia wchodzi 
w przedmioty, które martwe zaczynają się samoistnie poru
szać; w ptaki wchodzi też ... 
Mówiłem serio. Tak wierzę. Tak wiem. Kucówna grała 
z Nardellim w Kordianie Laurę. W scenie prawie miłosnej 
Kordian pokazuje jej szpaki wrzeszczące. Była ósma rano. 
W południe pojechałem do teatru. Kaźmierski mówi: 
- Przyszła wiadomość. O ósmej rano znaleziono jego ciało 
3 kilometry dalej. Matka jego wtedy przyjechała nad rzekę. Pogrzeb wyznaczono na 
piątek. W czwartek zrobiło się zimno - padał deszcz. Zosia zasunęła na drzwiach bal
konowych firanki, zasunęła grube do ziemi sięgające kotary, ale drzwi balkonowe na 
noc uchyliła, dla powietrza. Budzik nastawiła na szóstą rano. Musiała jeszcze przed 
pogrzebem kupić na Polnej kwiaty. Msza u św. Antoniego wyznaczona była na dzie
wiątą. 

W ciemności zbudziło ją lekkie muśnięcie, uderzenie w policzek, dari się szpak 
w ciemnym pokoju. Zaświeciła światło, nie mogła go znaleźć. Siedział w jemiole, któ
rą zawiesiła pod sufitem zamiast lampy. Zadzwonił budzik. 
- Nie bój się. Nie spóźnię się - powiedziała już spokojnie. Rozsunęła zasłony i firan
ki i otworzyła mu drzwi balkonowe na oścież. Wyleciał, ale jak on się dostał do po
koju pozostało do dziś zagadką. Musiał wejść „na piechotę" przez wąską szparę 
drzwi i przejść pod zasłoną. Wlecieć nie mógł w żadnym wypadku. Mieszkali
śmy w tym mieszkaniu parę dobrych lat. Nie muszę mówić, że nigdy ani przedtem, ani 
potem, żaden ptak do pokoju nie wleciał, co najwyżej na balkonie usiadł gołąb. 

(. .. ) Tir.agedią 68 110l2U jest to, że zMie1t1l wszystlzo Op11ÓCz tycR M!!odycR eudzi, l2tó11zy 
go tWO/l.zljei. 0 11.i SGMi p11zeżyei to jalzo doświadcze11.ie eud1jCz11.e, pod11. ieCajqCe, 110dzaj 
l2a11 11.awa!!u, a dziś widziM!j, że po!!owa z 11. rd wyeądowa!!a w wiee!zicR p11zedsiębio11-

stwacR. w pa11tiacR p11awicowycR fob i11.11.ycR dziw11.ycR Miejscad c/<.Ji'eeu p11zeży!!o 11ozcza-
11owa11.ie poeitylzą . SaM 11ucR, a tal2ż.e 12eiMat, 12tó11y się wtedy wytwo11zyl. by!! 11.azbyt srt 
11.y, bij w sposób 12Aytycz11.y 1>1.ogei go p11zeżyć osieM.11.astoeatlzowie. )lic dziwu.ego zateM, 
że z 11ucRu tego wyws!!y 11ów11.ież 11oz1>1.aite dewiacje. C/JspoM11.ia!!e1>1. już o tycR, 12tó11zy tw 
IJiei do Sf2Aaj11.ej p11QwiC!j, aee p/l.zeCież bljei i taC!j, /ztÓ/l.zlj weszei 11.Q dJr.ogę fe/1110/1.ljzMU. 
Tye120 ci, 12tó11zy p11zeżyei 11ozczawwa11.ie ty11t, co z 68 wlzu wy110s!!o, w daeszy11t ciągu 

cfodzą w swet11ze i w 11tol2asy11.ad .Aee 011.i w ogóee u11.il2ają jal2iejl2oewiel2 stycz11.ości ze 
spo!!eczeistwe1>1.. 
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Po mszy żegnałem go przed teatrem pod pomnikiem Bogusławskiego. Ciało od
wożono do Opola do rodzinnego grobu, gdzie ksiądz proboszcz, wspominając w ko
ściele jego aktorską drogę, powiedział taktownie, że zagrał jeszcze bardzo pięknie 
w Niebieskiej komedii Krasińskiego. 

Teatr jest instytucją jak każda inna, dość brutalną, bo na dwunastą musiałem 
wyznaczyć generalną Kochanków piekła Rymkiewicza, jako że na drugi dzień była 
premiera. Po obrzędzie żałobnym poszliśmy z Kołodziejem do mojego gabinetu . 
Wypiliśmy kawę. - Możemy zaczynać - powiadomił nas inspicjent, i zeszliśmy 
z Marianem na widownię. Mój stolik reżyserski stał w trzecim rzędzie od końca na 
parterze pod balkonem - a przed nami sala teatralna wypełniona emerytami, któ
rych już zwyczajowo zapraszałem na generalne próby. Ledwo zaczęło się przed
stawienie, ktoś z lewej strony za nami wyszedł z hukiem trzasnąwszy drzwiami. Po
patrzyliśmy z Marianem na drzwi, a tuż przy nich siedziały dwie bileterki, zapa
trzone w scenę. Nie zareagowały w ogóle na to wyjście brutalne. Marian powie
dział: Meller ma rację, ty się na dyrektora nie nadajesz. Rozpuszczasz ludzi i oto 
masz efekty! 
- Cicho! - to emeryt zdenerwowany obrócił się do Kołodzieja. Za chwilę tak samo 
huknęły drzwi na prawym balkonie nad nami. 
- Co tu się u ciebie dzieje?! - prawie krzyknął zdenerwowany Marian. 
- Prosimy o ciszę!! - emeryci reagowali tylko na Kołodzieja. 
Zauważyłem, że nikt z nich nie poruszył się nawet, kiedy te drugie drzwi trzasnęły. 
„Nie słyszą" przemknęło mi przez głowę, a już wiedziałem, że na balkonach poza 
dwiema bileterkami nie ma nikogo. I kiedy chwilę później trzasnęły drzwi na drugim 
balkonie, a trochę speszony Kołodziej zapytał mnie: 
-Co to? 
- Andrzej - powiedziałem. 

- Ja siedziałem z wyrokiem śmierci 6 miesięcy w Mautthausen, nie opowiadaj mi tu 
głupstw! 

- Cicho! - znów emeryci, i znów tylko nas dwóch usłyszeli. Akt pierwszy skończył się. 
Przerwa. Podchodzimy z Marianem do bileterek: 
- Dlaczego panie nie zareagowały, kiedy ktoś wychodząc trzasnął drzwiami? 
- Tu nikt nie wychodził panie dyrektorze, przecież gdyby ktoś wyszedł głośno, to by-
śmy go uciszyły! 
Kołodziej chciał coś powiedzieć, wziąłem go za łokieć. 
- Choć, pokażę ci pierwszy balkon. 
Balkon był pusty. W pierwszym rzędzie siedziały dwie bileterki. - Dlaczego panie nie 
zareagowały ... 
- Tu nikt nie wychodził...! 
Znowu jak na dole, ale tu Marian nie wytrzymał i wrzasnął na nie: 
- Panie kłamią! Myśmy z dyrektorem wyraźnie słyszeli, jak tu ktoś drzwiami trzasnął! 
- To nieprawda - rozpłakała się bileterka. 
- Co jest na drugim balkonie? 
- Drugi jest zamknięty - tam nie ma nikogo. 

Uspokoiłem płaczące bileterki i wróciliśmy do gabinetu. „Nikt go nie słyszał oprócz 
mnie i Mariana" pomyślałem, „aktorzy też go nie słyszeli, nie chciał im przeszkadzać, 
tak jak i publiczności. Myśmy z Kołodziejem swoją robotę skończyli, więc nam dał 
znak, że jest z nami." Zrozumiałem to jako jego akceptację mojej decyzji wyznacze
nia równolegle z jego pogrzebem generalnej próby. 

Rok później zawieszałem z dwoma maszynistami teatralnymi duży, bardzo piękny 
jego portret z Kordiana, zawieszałem go w najbardziej widocznym miejscu przy koń
cu schodów prowadzących widzów z garderoby na widownię. Zawiesili portret, ja po
łożyłem pod nim biało-czerwone goździki i... usłyszałem ten sam huk zatrzaskiwa
nych drzwi na górze na widowni. 
- Słyszeliście? 

- Co? - zapytali. 
-Huk! 
- Zdawało się panu. 
Było po czwartej. W teatrze poza nami nie było nikogo. Czy rzeczywiście? 

A potem nadszedł burzliwy rok 1981. Byłem już po premierze O poprawie Rzeczy
pospolitej, danej 11 listopada, z tekstami politycznymi od Frycza Modrzewskiego 
i Skargi po Witosa, Niedziałkowskiego i Piłsudskiego. Na premierę zaprosiłem za
rząd i członków „Solidarności Mazowsze" (Ministerstwo poszło na Halkę do Opery). 
Potem „Mazowsze" zaprosiło przedstawienie, aby inaugurowało 13 grudnia uroczy
stości żałobne ku czci pomordowanych w 1970 roku robotników. 
Z Gdańska przyszło analogiczne zaproszenie od gdańskiej stoczni, i u nich mieliśmy 
grać O poprawie Rzeczypospolitej 15, 16 i 17 grudnia. Nagle zapowiedział się u mnie 
z wizytą pan Kostyrko, kierownik Wydziału Kultury KC, były naczelny redaktor po
znańskiego Nurtu. Rozmawialiśmy o sytuacji teatrów w Polsce, ale czułem, że cel wi
zyty jest inny. Zorientowałem się, że polecono mu wypytywanie mnie o moje poglą
dy polityczne. 
- Wie pan co? To dość upokarzające zajęcie dla nas obydwu. Powiem krótko. Kiedy 
w 1968 roku postanowiłem wziąć Teatr Narodowy- część środowiska uznała mnie za 
kolaboranta - partia za sojusznika. Kiedy przed dwoma miesiącami sprzeciwiłem się, 
aby w Teatrze Narodowym, w państwowe święto 11 listopada, grał gościnnie Teatr 
Mały z Moskwy - z kolei partia uznała mnie za zdrajcę - środowisko uznało mnie 
znowu za dobrego Polaka. Otóż, przy podejmowaniu obydwu decyzji myślałem wy
łącznie o Teatrze Narodowym i jego publiczności i o mojej wobec nich odpowiedzia
lności . Myślałem też o zespole. Nie myślałem natomiast o środowisku , a tym bardziej 
o Partii, której nigdy tak bardzo nie ceniłem, żebym każdą swoją decyzję, tak pozy
tywną jak i negatywną dla niej, przymierzał do spodziewanej jej reakcji. 
Kto władzę cierpi, nie mów, że jej słucha - to Mickiewicz. 

A. Hanuszkiewicz - Psy, hondy i drabina. Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1991 
!fragment/ 



Wychodziłem kolejny raz z Wawelu, jak zawsze pod wrażeniem jego kameral
ności, zwykłości jego, na ludzką miarę skrojonej architektury królów. A byłem 
ostatnio pod niemiłym wrażeniem monumentalności Wersalu, poczuwszy się 
swojsko dopiero w Paryżu w Saint Chapelle, którą bym też na Wawel przeniósł 
na dłoni, gdyby nam tę świętą Katarzynę wileńską Napoleon do Paryża zabrał. 
A wychodziła ze mną I klasa powszechna, zachwycona i rozpromieniona cała. 
Zapytałem ich, co im się najbardziej na Wawelu podobało - Drabina w panto
flach! - zakrzyknęli . 

A ja koło niej przeszedłem obojętnie, jak ten nauczyciel od rysunków, realista, 
ten wyobraźni morderca. I zobaczyłem oczyma dzieci, jak nocą drabina w panto
flach! (żeby nie drapała posadzek wsadzili jej pod nogi nasze wawelskie pantofle), 
jak ta drabina nocą chodzi sobie po wawelskich komnatach, jak przesuwa się bez
szelestnie po królewskich apartamentach, by nie budzić śpiących tam, po ciężkiej 
pracy królów naszych. I koło łoża królowej cicho przesuwa się, nad kołyską dziec
ka królewskiego pochyli i okno, może królewskie, dziecku królewskiemu otworzy, 
bo Wawel na ludzką miarę skrojony i pokoje jak na zamek- malutkie, a więc dusz
ne. A potem zobaczyłem drabinę, jak zamyślona stoi w oknie, jak patrzy na ten 
swój Kraków, choć oczu nie ma, i myśli o dawnej świetności, choć drzewem myśli 

I wdzięczny po dziś jestem małym moim pierwszoklasowym zasrańcom. Bardziej 
wdzięczny jeszcze, aniżeli drogiemu profesorowi Szabłowskiemu, który mi ten ca
ły Wawel kiedyś osobiście pokazał. I myślę, że mój teatr trudzi się również po to, 
abyśmy oglądając w dorosłych już latach Wawel - mogli zobaczyć i tę drabinę 
w pantoflach - jak bezszelestnie chodzi sobie nocą po królewskich komnatach ... 

A. Hanuszkiewicz - Psy, hondy i drabina, BGW 1991 !fragment/ 

Jak?. Często t011qCe1ttll 11.1 bezde11.11.ej ł?.qpieei 
K?zuć z tJ11ze9u 11.itł?.ę s[atJq 1111.1ącej się ł?.qdzieei, 
Taf:?. S[Oll.!O 11.! dotJ/1.ej eudzioM po11.1iedzia11.e C~11.11li, 

Jaf:?. t11.qtJa a11.C~a11.io[a, Stll.!Ollz!J r°CR CzeM tJyei. 
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