Łucja Demby

Dziady jako MacGuffin

Spektakl Kazimierza Dejmka
z perspektywy aktorów
w filmie Marka Drążewskiego Dziady

Wiele razy myślałam o tym, że historia Dziadów Kazimierza Dejmka w Teatrze
Narodowym w roku 1967 – to gotowy materiał na thriller i ubolewałam, że żaden reżyser nie pochylił się nad tym tematem. Są oczywiście w polskiej kinematografii filmy, w których wspomina się spektakl Dejmka (Marcowe migdały
Radosława Piwowarskiego, 1989), a nawet go, w wersji sfabularyzowanej, pokazuje (Różyczka Jana Kidawy-Błońskiego, 2010). Nie istnieje jednak żaden film fabularny poświęcony w całości wydarzeniom związanym z tym przedstawieniem.
Długo trwało, zanim uświadomiłam sobie, że thriller taki jednak już powstał i to
nawet nie jeden, tylko szukać go trzeba na obszarze filmu dokumentalnego, nie
fabularnego. Cechy charakterystyczne thrillera bez trudu bowiem można odnaleźć w dwu filmach dokumentujących związek Dejmkowskiego spektaklu z wydarzeniami społeczno-politycznymi marca 1968 roku: Teatr i polityka. „Dziady”
1967/68 (1991) Ireneusza Dobrowolskiego oraz Dziady (2001) A. Marka Drążewskiego. W niniejszym artykule skupię się na tym ostatnim, gdyż do refleksji nad
Marcem ‘68 wprowadza on odmienny od najczęściej przytaczanych, oryginalny
punkt widzenia na wydarzenia tego okresu: perspektywę aktorów Teatru Narodowego w Warszawie. Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak zaznaczyć, że film
Ireneusza Dobrowolskiego, oparty na źródłach dotyczących Marca ‘68 i znakomicie zmontowany, także mógłby posłużyć za przedmiot niniejszych rozważań.
Obaj twórcy zawarli w swych filmach elementy charakterystyczne dla dreszczow-
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ca i obaj, być może, zdziwiliby się tą konstatacją. Nawet jednak jeśli stylistyka
taka nie była ich zamiarem, nie byli w stanie tego uniknąć. Odtwarzali bowiem
wiernie konkretne wydarzenia, a one właśnie, w życiu, nie w kinie, układały się
w strukturę filmu sensacyjnego.
Thriller – twierdzi Rafał Syska – nie jest gatunkiem w pełnym tego słowa
znaczeniu; określenie to odnosi się nie tyle do skodyfikowanego schematu, powtarzającego się w różnych filmach, co do nastroju i stylistyki charakterystycznych dla dreszczowca (nazw tych używa on wymiennie)1. Thriller nie odznacza
się tak wyraźną ikonografią jak western czy science-fiction; nie ma też tak wyraźnie utrwalonej struktury fabularnej jak melodramat czy film gangsterski, gatunki, w których przebieg wydarzeń jest z góry możliwy do przewidzenia. Mimo to
w thrillerach można wyodrębnić pewną liczbę powtarzalnych cech i one właśnie
stanowią o jego specyfice. Bohaterem thrillera jest często everyman, zwyczajny
człowiek, który wbrew swej woli wplątany zostaje w sieć zła; od tej pory jego
życie zaczyna przypominać labirynt, w którym za każdym rogiem czai się niebezpieczeństwo. Lęki, jakie go w tej wędrówce przez labirynt nawiedzają, dotyczą
takiego samego świata jak ten, w którym żyje widz; nie jest to strach irracjonalny, jak w horrorze. Punktem wyjścia dla wydarzeń w thrillerze jest rutyna i monotonia codziennego życia, która nagle zakłócona zostaje przez jakiś element
z zewnątrz. Zanim nastąpi spowodowana tym eskalacja zła, w thrillerze narasta
poczucie niejasnego zagrożenia, napięcie i uczucie niepewności.
Konstytutywną cechą filmowego dreszczowca jest zagubienie – pisze Rafał Syska. – Wplątani w skomplikowaną intrygę bohaterowie nie umieją odnaleźć dróg
ucieczki z trudnej do poznania i opanowania rzeczywistości. Ich system wartości,
sposób postrzegania świata, definiowania samych siebie przegrywa z nowym i obcym typem logiki2.
Bohaterami filmu Marka Drążewskiego są aktorzy. Aktorzy znani i cenieni,
zatrudnieni w Teatrze Narodowym w Warszawie, najbardziej renomowanej scenie polskiej. Określanie któregokolwiek z nich mianem everymana może zatem
zakrawać na żart; sama profesja aktora wiąże się w świadomości powszechnej
z pojęciem „gwiazdy”. Paradoksalnie jednak Dejmkowscy aktorzy znakomicie do
modelu everymana pasują. W historii Dziadów Kazimierza Dejmka pełnią oni bowiem w dużej mierze rolę wielkich zapomnianych.
Spektakl, o którym mowa, miał premierę 25 listopada 1967 roku w Teatrze
Narodowym w Warszawie; pomyślany był nie tylko jako kolejna inscenizacja literatury polskiej na narodowej scenie, ale także jako wydarzenie wpisujące się
1
2

Zob. R. Syska, Thriller jako gatunek, [w:] Wokół kina gatunków, red. K. Loska, Kraków 2002.
Tamże, s. 91.
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w obchody pięćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej. Oceniony przez
ówczesne władze PRL z Władysławem Gomułką na czele jako „antyrosyjski, antyradziecki i religiancki”, grany był dla publiczności tylko jedenaście razy. 30 stycznia 1968 roku, po ostatnim przedstawieniu, wybuchły zamieszki studenckie,
a następnie protesty w całym kraju, które – jak się często uważa – doprowadziły
do wydarzeń Marca ‘68 i do fali antysemityzmu w Polsce. Niejasny do końca
przebieg wydarzeń na przełomie 1967 i 1968 roku związany był zapewne z walką o władzę w łonie obozu rządzącego i z zakulisowymi działaniami Mieczysława Moczara.
W roku, w którym piszę te słowa, z racji okrągłej, pięćdziesiątej rocznicy Marca ‘68, mówiło się i mówi o wydarzeniach tamtego czasu bardzo wiele.
Charakterystyczne jednak, że dyskusje w mediach skupiały się przede wszystkim wokół spraw polityczno-społecznych, ze szczególnym podkreśleniem wątku
antysemickiego, zainicjowanego przez środowisko Moczarowskie. Zapomina się
w tym wszystkim o Dziadach, a nawet jeśli się o nich pamięta, to jedynie o ich
konsekwencjach politycznych lub, w najlepszym wypadku, o osobie samego reżysera, nie o aktorach, którzy byli wykonawcami całego przedsięwzięcia.
Nie wiem, czy wydarzenie artystyczne, jakim był tamten spektakl, ma szansę przebicia się, poza samym tytułem i nieścisłą datą 1968, przez gąszcz informacji o tzw. Marcu ‘68 i towarzyszących mu wypadkach. Czy uzyska kiedykolwiek dostateczną i wiarygodną legitymację, aby móc się, bez próby samopodwyższania, zrównywać wagą
i znaczeniem z buntem młodzieży występującej w obronie wolności słowa, kultury
narodowej, wreszcie zwykłej godności ludzkiej i solidarności3
– pisał odtwórca roli księdza Piotra, Józef Duriasz. Symptomatyczne, że w wydanej niedawno, znakomicie opracowanej, książce Janusza Majcherka i Tomasza Mościckiego Kryptonim Dziady. Teatr Narodowy 1967-68 na ponad pięciuset
stronach losowi aktorów po zdjęciu Dziadów ze sceny poświęcono zaledwie kilka
zdań w Epilogu i też jedynie w kontekście spraw związanych ze zmianą dyrekcji teatru. Marek Drążewski im właśnie oddaje głos, nie tylko legendarnemu odtwórcy
roli Gustawa-Konrada, Gustawowi Holoubkowi, ale także tym wszystkim, którzy
będąc znakomitymi aktorami, z całym zamieszaniem politycznym wokół Dziadów
nie mieli nic wspólnego. Warto sobie uświadomić, że aktorzy będący bohaterami
tego filmu mogli się początkowo łudzić, iż ich udział w spektaklu jest szczególnym wyróżnieniem: zagrali przecież na scenie narodowej, u znanego i cenionego
reżysera, w inscenizacji jednego z największych polskich arcydzieł. Trudno było
przewidzieć, że w efekcie tego, iż po prostu zagrają dobrze swoje role, będą mieć
3

J. Duriasz, „Dziady” Dejmka. Apokryf, „Twórczość” 2017, nr 10. Cyt. za: http://www.e-teatr.pl/
pl/artykuly/250908.html?josso_assertion_id=610D8AD1FCA1585B [dostęp: 20.08.2018].
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problemy z dalszym funkcjonowaniem w swoim zawodzie. Bohaterowie Dziadów jawią się jako zwyczajni, mimo swego talentu, ludzie, którzy z oddaniem
i w dobrej wierze starali się wykonywać swoją pracę. Tragizmu ich sytuacji przydaje także fakt, że spektakl, w który włożyli tak wiele serca, w gruncie rzeczy nie
zaistniał jako wydarzenie artystyczne, gdyż nie dano mu na to szansy, wplątując
go od razu w uwarunkowania polityczne. Mówi o tym, trochę niesprawiedliwie
wobec krakowskiego przedstawienia, ale ze zrozumiałą goryczą, Jan Englert:
Jego [Dejmka] wielkim cierpieniem było to, że Dziadów nigdy nie oceniano w sensie
artystycznym. Szlag go trafiał, że nikt nie pamiętał, jakie to było przedstawienie, tylko
to, że wszyscy poszli potem pod pomnik [Mickiewicza – przyp. Ł.D.]; że Dziady Swinarskiego z 1973 roku są uznane za arcydzieło sztuki reżyserskiej, a jego – za pryszcz
polityczny4.
Spektakl Dejmka utrwalił się w świadomości powszechnej jako wydarzenie
o charakterze pozaartystycznym, skrywające w sobie zagadkę historii co do
przyczyn i motywów działań tych, którzy, być może, uczynili z niego zamierzoną
prowokację.
Nie może dziwić fakt, że reżyserem filmu na temat Dejmkowskich Dziadów
jest właśnie Marek Drążewski, autor słynnych Niepokonanych (1984), poświęconych wydarzeniom poznańskim 1956 roku, i twórca „zmierzający do ekranowej
analizy anatomii władzy: jej zdobywania, sprawowania i utraty”5. O jego predyspozycjach do takich właśnie tematów mówi między innymi Jerzy Armata.
„Marek potrafi fascynująco opowiadać o polskiej historii, zwłaszcza jej tragicznych
epizodach (Jeszcze czekam…, …i zdrada, Pociąg do Wiednia, Dziady). Robi to rzetelnie,
umiejętnie łącząc w swym artystycznym przekazie walory intelektualne z emocjonalnym zaangażowaniem” – twierdzi krytyk. Wtóruje mu dr hab. Jadwiga Hučková z UJ –
„To zapalony historyk. Jego wiedza przewyższa wiedzę niejednego dyplomowanego
historyka. Kilkakrotnie przekonałam się o tym, że z zaciętością dociera do źródeł, konfrontuje je, i jeśli coś jest w jego filmie, to możemy temu zaufać”6.
Mariusz Guzek nazywa go „niepokornym podróżnikiem z kamerą, wędrującym po meandrach zakłamanej historiografii”7.
4

Cyt. za: J. Majcherek, T. Mościcki, Kryptonim „Dziady”. Teatr Narodowy 1967-68, Warszawa 2017, s. 79.
5
M. Guzek, Niepokonani A. Marka Drążewskiego jako źródło do dziejów Października 1956,
[w:] Październik 1956 w literaturze i filmie, red. M. Zawodniak, P. Zwierzchowski, Bydgoszcz 2010,
s. 257.
6
B. Wróblewski, Drążenie Drążewskiego, „Magazyn Filmowy SFP” 2017, nr 11, s. 8-9.
7
M. Guzek, Niepokonani A. Marka Drążewskiego…, dz. cyt., s. 258.
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Dziady Marka Drążewskiego zaczynają się od swoistego „śmietnika historii”:
oko kamery krąży po rekwizytorni, ukazując dekoracje z przedstawienia, jedyne, co po nim pozostało. Towarzyszy temu muzyka ze spektaklu, po której od
razu zaczynają się pierwsze aktorskie wspomnienia („Były podwyżki, przede
wszystkim było wielkie niezadowolenie ludzi” – mówi o ówczesnych nastrojach
społecznych Bogdan Baer). Jesteśmy świadkami swoistego „wskrzeszania” spektaklu, jedynego, jakie w gruncie rzeczy jest możliwe wobec teatru – poprzez pamięć tych, którzy w nim uczestniczyli bądź też byli jego świadkami.
Pierwsze minuty filmu Drążewskiego przywołują początkowy okres afery,
jaka rozpętała się wokół spektaklu Dejmka. „Zaczęło się bardzo dobrze” – wspomina Krystyna Kamieńska. W jej oraz Jana Kobuszewskiego wspomnieniach wyraźnie można odczytać zauważony wcześniej stan „codziennej rutyny”, w której z wolna zaczną pojawiać się pęknięcia. Na pierwsze spektakle przychodziła
młodzież, na scenie podziwiano plejadę polskich aktorów (Gustawa Holoubka,
Zdzisława Mrożewskiego, Kazimierza Opalińskiego), w prasie pisano pozytywne
recenzje, spektakl został zatwierdzony przez cenzurę. Ale jednocześnie – stwierdza Gustaw Holoubek – „coś jeszcze latało w powietrzu”, wyczuwalny był bliżej
nieokreślony niepokój. Sposób, w jaki o atmosferze wokół spektaklu opowiadają bohaterowie Drążewskiego, siłą rzeczy przywodzi na myśl klimat filmowego
thrillera: oczekiwanie na cios, który nastąpi w wyniku ingerencji obcych. Wojciech Alaborski wprost mówi o tym, że do aktorów dochodziły wiadomości, iż
władze partyjne planują zdjęcie Dziadów z afisza. Zaniepokojenie mogły także
wywołać reakcje publiczności na antyrosyjskie treści Mickiewiczowskiego dramatu. Obok jawnie entuzjastycznych interpretacji tego faktu, jak w wypadku Holoubka czy Krystyny Kamieńskiej, w filmie Drążewskiego znalazła się także wypowiedź Tadeusza Borowskiego, który z dużą dozą sceptycyzmu wspomina reakcję
publiczności na wypowiadany przez niego czterowiersz, zaczynający się od słów
„Nasz naród jak lawa”:
Zdawałem sobie sprawę już wtedy […], że nie dlatego są te burnyjeapłodismienty, że ja
tak dobrze gram. I nie sądzę też, żeby dlatego, że tylu patriotów było na widowni, żeby
tak strasznie klaskać. Wydawało mi się, że mogło to być prowokacyjne. No ale nie złapałem za rękę, więc nie mogę twierdzić, że ten, ten i ten – to byli agenci i bili brawo.
Słowa te współgrają z wypowiedzią Gustawa Holoubka zawartą w wywiadzie
dla „Tygodnika Powszechnego”:
Uczestniczyłem […] w hazardzie, polegającym na tym, że wychodząc na scenę mogłem
spodziewać się wszystkiego. Od wtargnięcia na scenę widzów do wkroczenia milicji8.
8

G. Holoubek, Dziesięć przedstawień, rozm. A. Mieszczanek, „Tygodnik Powszechny” 1988,
nr 9, s. 1.
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Osobne miejsce w filmie poświęcone jest ostatniemu spektaklowi w dniu
30 stycznia 1968 roku, co nie może dziwić, zważywszy, że właśnie po nim odbyła się manifestacja przeciwko decyzji władz i złożenie kwiatów pod pomnikiem
Mickiewicza. Wieczór 30 stycznia można niewątpliwie potraktować jako jeden
z dwu punktów kulminacyjnych całej sprawy. Warto przypomnieć, że w thrillerze mamy zazwyczaj do czynienia z kilkoma „punktami kulminacyjnymi”, zgodnie
z charakterystyczną dla gatunków filmowych zasadą kumulatywności, a także
typową dla dreszczowca metodą zaskakiwania widza. W przypadku Dziadów nie
trzeba jednak się odwoływać do konwencji filmowej, aby dostrzec tę zasadę.
Majcherek i Mościcki piszą o niej, używając określenia „podwójna eksplozja”:
Eksplozja nuklearna przebiega w dwóch etapach. Pierwszy wybuch nie przyniósłby
znaczących strat, gdyby nie uruchamiał drugiego, właściwego. Powstaje reakcja, której nic nie jest w stanie powstrzymać ani zapanować nad jej przebiegiem9.
Tym drugim, po 30 stycznia, etapem były niewątpliwie zamieszki studenckie 8 marca 1968 roku i niedająca się już zatrzymać fala tzw. „wydarzeń marcowych”. „Potem przyszedł 8 marca, więc rozruchy na uniwersytecie, teoretycznie
spowodowane przez premierę Dziadów, w co nie wierzę” – mówi w filmie Jan
Kobuszewski. Dziady Drążewskiego w bardzo efektowny sposób ukazują oba etapy tej „eksplozji”. Pierwszy z nich zdominowany jest przez wspomnienia osób
niebędących aktorami, a przynajmniej niegrających w Dziadach Dejmka; są to
Jan Lityński, Jacek Kuroń, Henryk Szlajfer. Ich obecność na ekranie jest wyraźnym
świadectwem tego, że spektakl przestał być wydarzeniem jedynie teatralnym
i stał się wydarzeniem o charakterze politycznym. Z ludzi teatru wypowiadają
się tu jedynie Gustaw Holoubek, asystentka reżysera Jitka Stokalska i Andrzej
Seweryn, wówczas student PWST i uczestnik demonstracji. Opowieść asystentki
Dejmka o tłumach widzów, zwisających z balkonów jak winogrona, może trafiać do wyobraźni, świadectwa dotyczące drugiej fazy „eksplozji” oddziałują już
natomiast swą naoczną obecnością. Wydarzenia 8 marca pokazane są w filmie
wprost, poprzez materiały archiwalne. Zdjęciom ulicznych zamieszek i studentów „pałowanych” przez ZOMO i aktyw robotniczy towarzyszą tylko z off-u
głosy komentarza. Wśród komentatorów jest między innymi Jan Kobuszewski,
ze sceptycyzmem wyrażający się o Dziadach jako rzekomej przyczynie wydarzeń
marcowych.
Charakterystyczne, że na obu etapach tej „podwójnej eksplozji” aktorzy
schodzą w filmie na drugi plan. Ich miejsce bowiem jest gdzie indziej. To, co
najbardziej porusza w filmie Drążewskiego w odniesieniu do jego bohaterów,
dotyczy ich sytuacji p o najbardziej spektakularnych wydarzeniach, a nie w ich
9

J. Majcherek, T. Mościcki, Kryptonim „Dziady”…, dz. cyt., s. 473.
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trakcie. Aktorzy opowiadają o nowych okolicznościach funkcjonowania w teatrze za dyrekcji Adama Hanuszkiewicza, po tym, jak Dejmek zmuszony został
do odejścia. Poruszająca jest już ta część ich zwierzeń, która dotyczy konieczności szukania przez nich nowej pracy. Padają nazwy teatrów, których dyrektorzy,
mimo że byli wyklętymi aktorami Dejmkowskimi, zdecydowali się ich przygarnąć – Ateneum, Polski, Dramatyczny, Współczesny – i, bez nazw i nazwisk, opowieści o tych, którzy nie mogli lub nie mieli dostatecznej odwagi, by to zrobić.
Najważniejsze jest tu jednak co innego: poczucie ogromnej krzywdy u aktorów,
których potraktowano w taki właśnie sposób. W ich wypowiedziach pojawiają
się wciąż żywe po dziesiątkach lat emocje; Wojciech Alaborski sam przyznaje, że
głos mu drży i trzęsą mu się ręce. Andrzej Żarnecki żali się, że z powodu niezawinionej przerwy w wykonywaniu zawodu ma o kilka lat krótszy staż pracy niż jego
rówieśnicy. Najbardziej dosadnie wreszcie ujmuje sytuację aktorów po zdjęciu
Dziadów Tadeusz Borowski: „Kopnięci w dupę, no, po prostu, krótko mówiąc.
[…]. Wykorzystani również”.
W strukturze thrillera bardzo ważny jest jeszcze jeden, niewymieniony do tej
pory element, w terminologii filmoznawczej doskonale znany, na użytek szerszego grona czytelników wymagający jednak pewnego wyjaśnienia.
[…] przedmiot, o który bohaterowie walczą, jest na tyle skomplikowany lub niedookreślony, że w finale okazuje się jedynie pretekstem służącym reżyserowi do budowania pełnej napięcia i grozy historii – pisze Rafał Syska – (w tradycji filmowej taki
zabieg określa się mianem „Mac Guffina”)10.
MacGuffin (termin ukuty przez Alfreda Hitchcocka) – to w istocie pretekst,
wokół którego można nadbudować sensacyjną fabułę; Grażyna Stachówna przypomina, że może nim być w równej mierze aparat do chwytania lwów, co próbka uranu czy nawet niematerialna „tajemnica rządowa”11. Czytając o wydarzeniach, które nastąpiły po premierze Dziadów Dejmka i słuchając uczestników
tamtych zdarzeń, trudno nie ulec myśli, że taki właśnie, pretekstowy dla intryg
politycznych, charakter miało to przedstawienie.
Rozłupywanie skorupy politycznych uwarunkowań i odniesień, którą obrosła Dejmkowska inscenizacja Dziadów, już się prawdopodobnie nigdy nie uda – pisze Józef
Duriasz – ale spróbujmy choćby przez szczelinę spojrzeć w przeszłość, z całą pokorą
przyjmując prawdę, że te Dziady okazały się jedynie pretekstem do wyzwolenia sił
działających potężniej niż jakakolwiek sztuka12.
10
11
12

R. Syska, Thriller jako gatunek…, dz. cyt., s. 85.
Zob. G. Stachówna, Roman Polański i jego filmy, Warszawa-Łódź 1994, s. 223-225.
J. Duriasz, „Dziady” Dejmka…, dz. cyt.
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Byłoby to jednak nadzwyczaj smutne, gdyby cała sprawa Dejmkowskiego
spektaklu nie wykraczała poza schemat filmowego thrillera, a samo przedstawienie było tylko „MacGuffinem”. Film Drążewskiego przekonuje, że nie całkiem tak
było, że w tym „thrillerze” było jeszcze i coś więcej. Nie chodzi tu tylko o walory
czysto artystyczne, gdyż te, stanowiąc niewątpliwą wartość spektaklu, nie do
końca są jednak oczywiste. Gdyby wierzyć tylko wspomnieniom aktorów w filmie Drążewskiego, trzeba by uznać, że było to przedstawienie wybitne. Jan Kobuszewski mówi o „scenach wprost wstrząsających”, Tadeusz Borowski o tym,
że „ciary po krzyżu przechodziły”, gdy się słuchało Wielkiej Improwizacji w wykonaniu Holoubka. Krystyna Kamieńska wreszcie relacjonuje reakcję publiczności:
„I tylko słyszeliśmy brawa, brawa, brawa, brawa, brawa, brawa…”. Jednak inne
opinie nie zawsze potwierdzają tak entuzjastyczną ocenę spektaklu, w którym,
obok znakomitej kreacji Gustawa Holoubka były także elementy zdecydowanie
słabsze, sceny nie do końca przemyślane, a nawet niefortunne, według niektórych recenzentów, pomysły obsadowe (Józef Duriasz w roli księdza Piotra)13.
To nie było bardzo wybitne przedstawienie – mówiła Małgorzata Dziewulska – chociaż miało bardzo ciekawe rzeczy, szalenie porządnie i dokładnie zrobione. I miało
wspaniałą Wielką Improwizację, zupełnie niezwykłą. […]. I na pewno bardzo silnie
działało jako całość, jako struktura. Niewątpliwie14.
Cóż zatem poza walorami artystycznymi stanowiło największą wartość
spektaklu? Mówi o tym w filmie Drążewskiego Gustaw Holoubek. Niezależnie
od tego, czy i w jakim stopniu reakcje publiczności były sprowokowane, między
sceną i widownią, a także na samej scenie, wśród aktorów, narodziła się pewna
nowa jakość: poczuli się wolni. Było w tym „coś poza kategoriami zawodowymi”
– mówi odtwórca roli Konrada. Na przekór polityce „z całą radością wychynęliśmy jakoś z jakiejś zalewającej fali na powierzchnię wody”.
Film Marka Drążewskiego opatrzony został swego rodzaju mottem, wypowiadanymi na początku z off-u przez Gustawa Holoubka słowami:
Powstało przedstawienie, takie, a nie inne, Dziadów, które w historii teatru polskiego,
w historii kultury naszej teatralnej, i może nie tylko teatralnej, przejdzie do zapisu jako
wydarzenie niezwykłe, szczególne. I to jest nasze po dziś dzień zwycięstwo.
O czym świadczy fakt, że przebieg wydarzeń związanych z inscenizacją Dziadów Dejmka, zarówno w filmie Marka Drążewskiego, jak i w rzeczywistości, wier13

Zob. m.in. J. Majcherek, T. Mościcki, Kryptonim „Dziady”…, dz. cyt., s. 129.
Rozmowa Moniki Pilch z Małgorzatą Dziewulską, styczeń 2013, archiwum M. Pilch. Cyt. za:
J. Majcherek, T. Mościcki, Kryptonim „Dziady”…, dz. cyt., s. 139.
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nie odzwierciedla strukturę thrillera? Czy o tym, że raz jeszcze potwierdzają się
słowa Oscara Wilde’a, iż to życie naśladuje sztukę, czy – przeciwnie – że thriller
stanowi formę, która potrafi wyrazić grozę naszej codzienności? Siłą rzeczy, nasuwa się pokusa, aby uznać, że za tak precyzyjną konstrukcją musiał się ukrywać
jakiś demiurg, który sterował wszystkim niczym animator marionetek. W filmie
Drążewskiego pojawia się sugestia, że był to Zenon Kliszko, o którego bladej jak
papier twarzy w trakcie pierwszego przedstawienia opowiada Bogdan Baer. Także Artur Starewicz, ówczesny sekretarz KC PZPR do spraw kultury, z całkowitą
pewnością stwierdza, że Dziady zostały użyte do prowokacji. Mimo to historycy
i świadkowie tamtych wydarzeń do tej pory nie potrafią stwierdzić z całkowitą
pewnością, że tak było.
Nie ma […] żadnych raportów sporządzanych przez konfidentów śledzących nastroje
widowni tuż po premierze. Brakuje udokumentowanych śladów świadczących o organizowaniu „klakierów”. Nic też nie pozwala sądzić, że za pomocą przedstawienia
Dejmka usiłowano uknuć spisek15.
Andrzej Seweryn w jednym z wywiadów kwestionuje nawet znaczenie tego
typu rozstrzygnięć:
Jeżeli my byliśmy prowokowani przez Służbę Bezpieczeństwa – to proszę bardzo,
z uznaniem muszę przyznać, że była to bardzo dobra prowokacja. Ja się bardzo dobrze czułem w roli prowokowanego. Przynajmniej mogłem publicznie wyrazić swoje
zdanie16.
Z drugiej zaś strony tajemnicze słowa cenzora, wypowiedziane do Dejmka
przed premierą: „Przecież to i tak musi pójść. Przecież pan wie, co jest grane”,
mogą sugerować, że prowokacja taka była zamierzona17.
Jaką rolę odegrała więc Dejmkowska inscenizacja Dziadów? – pyta Jerzy Eisler. I odpowiada – […]. Nie jest wykluczone, ze „partyzanci” posłużyli się nią w celu sprowokowania do działania środowisk niezależnych i opozycyjnych. Jeśli taki był faktycznie
zamiar „partyzantów”, to swój cel udało im się osiągnąć. Studenci i intelektualiści nie
mogli nie zareagować na zamach na narodowe wartości18.
Jedną z cech thrillera (w przeciwieństwie do horroru, w którym zło się odradza) jest powrót do stanu stabilnej równowagi. W filmie Drążewskiego zakoń15
16
17
18

Tamże, s. 483.
Tamże.
Tamże, s. 489.
J. Eisler, Marzec 1968, Warszawa 1991, s. 163.
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czenie takie zostaje zarysowane, choć jest to raczej delikatny szkic w porównaniu z wyrazistymi wizerunkami konfliktu, jaki wcześniej został ukazany. Dejmek
zostaje po latach dyrektorem Teatru Polskiego, jego aktorzy wracają do niego,
raz na rok spotykają się w rocznicę Dziadów… W dobie powracających dzisiaj
niepokojów, dotyczących tendencji nacjonalistycznych oraz kontrowersji wokół
pojęcia demokracji w Polsce, można sobie stawiać pytanie, czy stan ten istnieje
w kraju, w którym rozegrały się wydarzenia Marca ‘68. Zakończmy zatem nasz
thriller dziesięć lat wcześniej, kiedy obchodzona była 40. rocznica Dejmkowskich
Dziadów. 30 stycznia 2008 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się
uroczystość upamiętniająca ostatnie otwarte19 przedstawienie słynnego spektaklu. Jej druga część miała miejsce w plenerze, niczym obrzęd Mickiewiczowskich Dziadów. Zebrani, tak jak ich poprzednicy sprzed czterdziestu lat, udali się
pod pomnik Mickiewicza, który, dzięki efektom światła i dźwięku stworzonym
przez Krzysztofa Wodiczkę, zdawał się poruszać i przemawiać, tocząc spór z towarzyszem Wiesławem.
Ludzie młodzi reagowali jak na występach kabaretowych, kwitując brawami niemal
każdą kwestię Gomułki – pisze Zdzisław Pietrasik. – Starsi, a właściwie to już całkiem
starzy, którzy słyszeli na własne uszy prawykonanie tamtego przemówienia, pamiętają do dziś, że budziło ono uczucie grozy. […]. Ale i oni teraz reagowali chichotem. Duch
złego pana objawił się bowiem po latach w postaci karykaturalnej i aż dziw, że kiedyś
budził przerażenie […].
Noc jest ciepła, niemal wiosenna (w 1968 r. nie było tak przyjemnie […]) – pisze dalej
dziennikarz „Polityki”. – Koniec Dziadów, pora rozejść się do domów. Przedtem jednak
uczestnicy obrzędu udają się do foyer teatru na lampkę wina fundowaną przez bank
sponsorujący obchody20.
Może tak właśnie powinny kończyć się dreszczowce, które los gotuje zwykłym ludziom nie tylko w kinie?

19

Oprócz przedstawień dla publiczności odbyły się jeszcze trzy pokazy zamknięte dla aktywu
partyjnego i robotników warszawskich fabryk.
20
Z. Pietrasik, Dziady 40 lat później, „Polityka” 2008, nr 6, s. 91.

