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adaptor i reiyser 
przedstawienia 

Zapis rozmowy przeprowadzonej przez dziennikarkę ra
diową Marzenę Lipecką z Romanem Kordzińskim w czasie 
pracy nad spektaklem. 

Często mówi się o „ Przedwiośniu" tak, jak o „Dziadach". 

To znaczy: jeżeli w naszym kraju zaczyna dziać się coś waż

nego - wystawiamy „Dziady" i wracamy do „Przedwiośnia". 

Czyżby Pański powrót do tej powieści też wynikał z obecnej 

sytuacji w Polsce? 

- Tak. Takim, mówiąc górnolotnie, ekranem zawsze jest 
Mickiewicz i takim ekranem naszej współczesności liczonej od 
roku 1919 jest „Przedwiośnie". W utworze tym zawarty jest 
ogromny dramat. Dramat człowieka wychowanego w niewoli , 
pragnącego wolności, zakorzenionego w tradycjach, najogól
niej powiedzmy szlacheckich, na którego oczach świat ten 
umierał. Nie tylko w Polsce. Umierał także w Europie. To 
była śmierć pewnej orientacji. Wraz z nią zaczęła się wyła

niać ukonkretniona, realizowana przez wiele światłych umys
łów polskich, przez polskie pragnienie - idea polskiej pań
stwowości . To jednak nie jest temat atrakcyjny dla pisarza, 
dla człowieka teatru, dla każdego artysty. Zamysły politycz-



ne powieści znamy ze szkoły ale przecież Żeromski ukazy
wał je pod postacią światopoglądowego i politycznego outside
ra Baryki - człowieka, który usiłuje znaleźć drogę do kraju 
przeżywając przy tym jakieś banalne, mocno melodramatycz
ne romanse. I to ma być historia o tym jaka ma być Polska? 
Otóż tak. Bo to jest język sztuki, która nigdy inaczej nic 
przemawiała. Opowiadała historyjki, w których usiłowano 

może nie tak dokładnie jak precyzja filozofów, socjologów, 
polityków osiągnąć wiedzę na temat, jak ta droga wyglądała. 
Jest to bardzo aktualne. Przecież i dzisiaj usiłujemy znaleźć 

drogę do tej Polski, która juz 70 lat istnieje, a my wciąż na 
nowo szukamy do niej drogi. W tych poszukiwaniach przeży
wamy swoje dramaty, swoje życiowe romanse z których prze
cież składa się ta droga. Uchwycenie wypadkowej między co
dziennością, wspaniałą życiową anegdotą a tym, do czego to 
wszystko zmierza jest celem poety pisarza, poety malarza, 
poety filmowca i, daj Boże poety teatru. 

Jest Pan autorem adaptacji. Muszę wobec tego zapytać, 

czy będziemy budowali szklane domy, czy będziemy masze

rowali na Belweder, czy będziemy spierać się z Gajowcem? 

Co będzie dla nas najważniejsze? Co stało się dla Pana naj

ważniejsze w tej adaptacji i co powinno, dzięki pracy Pana 

zespołu aktorskiego stać się ważne dla widzów? 

- Istnieje słuch literacki i słuch społeczny. Tak bywa, że 
ludzie, często wspaniale odczuwający literaturę i adaptujący 

tekst Żeromskiego na scenę mają słuch literacki. Pozbawiają 
się jednak często słuchu społecznego. To, co Pani wymienia 
- szklane domy, marsz na Belweder, Gajowca staram się zo
baczyć tak, aby idee utworu przełożyć czy dostosować do 
brzmienia dzisiejszego czasu. Szukam tego co jest silą dra
matu, ale nie mierzę jej tylko w kategoriach literackich. Przede 
wszystkim w kategoriach odniesień do naszej rzeczywistości 

Hasła zawarte w powieści i przypisane im znaczenia wzbu
dzają parę moich wątpliwości. Czy to tak naprawdE; chodzi 
o szklane domy, o wizję Polski, wizję świata idealistycznego, 
upragnionego ale przecież nierealnego? Może dzisiejsza tech-

nologia jest cząstkowym urzeczywistnieniem idei. Ale to prze
cież tylko technologia. Marsz na Belweder,_ wszelkie ruchy re
wolucyjne„. Ileż znaków zapytania pojawiło się w naszych 
doświadczeniach. Czy droga rewolucyjnej walki, skąd inąd 
nieuniknionej i zawsze istniejącej jest tą drogą etycznie praw
dziwą, a wobec skomplikowanego świata jedynie słuszną? Ga:. 
jowiec, koncepcja usprawnień zbiorowości Polski poprzez ta
kie czy inne technokratyczne, bardziej filozoficznie bądź re
ligijnie zorientowane poglądy niczego przecież w gruncie rze
czy nie rozwiązują. A więc te oczywistości, zbanalizowane 
oczywiście przez szkolę (choć też przecież słuszne) stanowią 
dalej znaki zapytania. Tylko inaczej ukształtowane. Nie ma 
gotowych odpowiedzi. W stawianiu tych samych pytań leży 
siła. Nie w odpowiedzi. Problem szklanych domów, marsz na 
Belweder - to wszystko razem wzięte ma postawić nowy 
zwnak zapytania - a dokąd? 



Dyrektor i Kierownik 
Artystyczny Teatru 

(Ojciec Baryki) 

Mówiąc o „Przedwiośniu" nie mogę wyzwolić się spod na
cisku, jakim jest punkt widzenia dyrektora i kierownika ar
tystycznego teatru. Siłą rzeczy patrzę na tę pozycję jako na 
jedną z propozycji nie przypadkowo włączonych do naszego 
repertuaru. 

Przy okazji tej premiery może warto więc podkreślić, że 

stanowi ona kontynuacj ę jednego z trzech nurtów repertuaro
wych tego teatru. Teatru istniejącego w mieście, w którym 
musi spełniać wiele funkcji. „Przedwiośnie" zatem jest kon
tynuacją tej linii naszych zainteresowań, którą można by naz
wać gorzką polską linią tropiącą nasze losy, próbującą odpo
wiedzieć na pytanie dlaczego dziś jesteśmy tacy, jacy jesteś
my. Patrzę więc na „Przedwiośnie" nie tylko w kontekście 

jego wielkiego bogactwa teatralnego zawartego w samej po
wieści, ale też w kontekście naszych wcześniejszych realizacji 
- „Wesela" , „Popiołu i diamentu", „Zemsty" „Wielkiego Fry
deryka", „Nocy listopadowej", „Dziewczyny z bzem majo
wym", „Portretu" i „Szalbierza" . Jeżeli zatem zobaczymy 
„Przedwiośnie" jako ciąg dalszy naszych zainteresowań re
pertuarowych, sprawa wyboru tej pozycji staje się oczywista. 
Stanowi ona kolejne dopełnienie problematyki polskości , któ
rą staramy się prezentować widzom ze sceny. 

Każda z wymienionych tu realizacji ma swoje powiązania 
i odbicia w dzisiejszej rzeczywistości. Może czasem nawet ża
łujemy, że pewne tematy, które podejmowali dramatopisarze 
z minionych epok, wielokrotnie krytycznie przez nich nie oce
niane zginęły i są wciąż aktualne. Może wolelibyśmy, aby 
i pewne wątki zawarte w „Przedwiośniu" przeszły już do his
torii i nie brzmiały dziś równie gorzko, jak brzmiały w epoce 
Żeromskiego. 



(Cezary, Hipolit) 

„Przedwiośnie" Żeromskiego jakie pamiętam ze szkolnej 
lektury to powieść punktująca najważniejsze problemy spo
łeczne i polityczne naszej odrodzonej państwowści. Tak nas 
uczono i tak interpretowano jego zawartość ideową, że nikogo 
to specjalnie nie angażowało emocjonalnie. Ot, jeszcze jeden 
bohater zmagający się ze sobą i ideą jakiej ma służyć. Ostat
nia scena „Przedwiośnia", czyli marsz na Belweder była w ta
kim ujęciu odpowiedzią na pytanie, czy Cezary Baryka zde
klarował się politycznie czy też nie. Czy kogoś tak naprawdę 
to interesowało? Myślę, że nie. 

Gdy przystępowałem do pracy nad teatralną wersją tego 
utworu zadałem przede wszystkim sobie pytanie, kogo gram. 
Jaki jest ten Baryka, jakie pobudki nim kierują , co myśli 

i czuje? To, co najbardziej dla mnie wartościowe i najbar
dziej interesujące w powieści to struktura postaci, jej psycho
logiczny rozwój a dopiero na tym tle wszystkie wątki ide
owo-polityczne. Dla aktora, który zawsze stara się zrozumieć 
postać, którą gra, wyposażyć ją we własne emocje i przeżycia 
jest to sprawa najistotniejsza, bo pozwala na uchwycenie 
wszelkich mechanizmów postępowania i działania bohaterów. 
Próbuję zatem zrozumieć decyzję Baryki dziś. Nie w kon
tekście czasów w jakich żyl, ale w odniesieniu do naszych 

aktualiów. Ja, młody człowiek staram się wczytać w myślenie 
młodego chłopaka, · który w latach 20, szarpał się ze sobą, 
swoją przeszłością i teraźniejszością i szukam wiarygodnych 
psychologicznie motywacji dla jego postępowania. 

Próbując to wszystko sobie przybliżyć i zrozumieć, widzę 
ostatni krok Cezarego jako swoisty akt młodzieńczej despe
racji, a wręcz jako akt samobójczy. Jego rozczarowanie rze
czywistością połączone z klęską uczuciową odczytuję jako dra
mat odczuwany głęboko tragicznie. Jako klęskę, którą poniósł 
człowiek młody nie potrafiący udźwignąć nadmiaru proble
mów jakich nie oszczędziło mu życie. To przecież głęboko 

dramatyczne i w końcu przecież bliskie nam emocjonalnie. 
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(Rezydentka) 

Dla mloC.: ych Judzi „Przedwiośnie" jest pow1esc1ą histo
ryczną. Dla mnie bliską i współczesną, bo Lo fragmenL mojej 
biografii. 

Jako dziecko przyżylam w Rosji rewolucję. Zostaliśmy wy
rzuceni ze swojego majątku w okolicach Berezyny, uciekaliś
my, matka była aresztowana, ja tułałam się po ogarniętym 
wrzeniem kraju, aż znalazłam schronienie na białoruskiej wsi. 
Pamiętam doskonale te wszystkie dramatyczne przejścia. Po
tem znalazłam się w Wilnie. Gdy udalo mi się tam na nowo 
zakorzenić, przyszła kolejna zawierucha. I znów my, ludzie 
z wileńszczyzny i grodzieńszczyzny zostaliśmy skazani na ko
lejną tułaczkę. Jakże jednak inaczej wyglądał mój przyjazd 
do Polski po wojnie, niż wędrówka starego Baryki. On jechał 
do kraju wytęsknionego, wymarzonego w snach, do kraju, 
który odrodził się po latach niewoli. Nasz powrót był raczej 
gorzki. Mieliśmy świadomość, że oto przez nasze życie, na 
nc.wo ułożone przetacza się kolejny walec historii, który pcha 
nas znów w nieznane i każe zaczynać od nowa po raz kolej
ny. Smutne to i bolesne doświadczenia. Należą już co prawda 
do przeszłości, bo człowiek przecież musi się zawsze odna
leźć w innych warunkach, ale memu życiu tutaj wciąż towa
rzyszy ta sama refleksja - oto w różnych wersjach i okolicz
nościach niezmiennie trwa ten sam marsz na Belweder„. 

Baryka, Hipolit 

Muszę przyznać, że przed przystąpieniem do pracy nad na
szą sceniczną wersją „Przedwiośnia" miałem mieszane uczucia. 
Powieść tę pamiętam ze szkolnej analizy, która nie wywarła na 
mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. Zapamiętałem to, na co 
kładło się nacisk, a więc na mit szklanych domów, na podzia
ły społeczne, na zdeklarowane w swojej ideowości środowisko 
robotnicze, na ten niejednoznaczny w swojej wymowie ostat
ni krok Baryki. Wszystko to razem wzięte nie podziałało w 
jakiś widoczny sposób na moje emocje. Byla to po prostu 
kolejna lektura, którą należało przerobić i napisać wypraco
wanie na określony temat. N aj częściej zresztą na temat p1·ze
kroju społecznego Polski lat 20. i na jej tle - losów Baryki. 

W trakcie pierwszych prób i rozmów z reżyserem postano
wiłem poznać „Przedwiośnie" nieco bliżej. Mam przecież do 
zagrania wymiennie role Baryki i Hipolita. Sięgnąłem do bar
dzo wnikliwego i mądrze napisanego dzieła Artura Hutnikie
wicza o Żeromskim, które daje kompendium wiedzy o auto
rze i epoce w jakiej żył i tworzył. Jest to książka tak fra
pująca, że po jej lekturze ma się ochotę zapoznać z twórczoś
ciq pisarza szerzej i głębiej. Żal , że nie ma jej w wyborze 
szkolnych lektur. Nie powit.m, że w w pelnym tego słowa zna
czeniu otworzyła mi ona oczy na „Przedwiośnie", ale przyz
naję, że po jej przeczytaniu mogłem spojrzeć na powieść Że-



rcmskiego w znacznie szerszym kontekście , niż to miało m1e3-
sce w szkole. To całościowe spojrzenie pozwoliło mi na peł

niejsze zrozumienie postaci, które gram, bo odnalazłem w nich 
cząstkę niełatwej biografii samego pisarza. To opracowanie 
pozwala na znalezienie niejednoznacznych interpretacji, na 
różnorodność kontekstów i odniesień, uwypukla swoisty tra
gizm losów tego Polaka, który uczył się polskości w warun
kach szczególnie dlań dramatycznych. Dlatego Baryki marszu 
na Belweder nie czytam wprost. To w moim przekonaniu 
krok powodowany determinacją wynikającą z głębokiej klęski 
tak osobistej jak i ideowej, ale mierzonej w kategoriach bar
dzo ludzkich i mnie na dziś , przekonujących. 

(Gajowiec) 

Mając w pamięci lekturę „Przedwiośnia" zadaję sobie py
tanie na ile zawartość problemowa tego utworu, pytania drę
czące Cezarego Bar·ykę, jego zmagania z polskością, ze sobą, 

ze światem, który próbuje poznać, zrozumieć i zaakceptować 

odbijają się na !:mocjach dzisiejszego pokolenia. To, co było 

w czasach Żeroms kiego niezmiernie aktualne i żywe, wręcz 

palące jako problem, młodzież lat 80, odbierać może przecież 

jako zapomnianą już historię. Czy kogoś dziś może przejąć los 
chłopaka, który z taką żarliwością próbował odnaleźć się w 
polskiej rzeczywistości przedwojennej? Zdaję sobie sprawę, 

że poznawanie „Przedwiośnia" w szkole ogranicza jego in
terpretację do wybranych kręgów problemowych analizowa
nych dość tradycyjnie. Młodzież tego nie lubi, nie akceptuje. 
Wolałaby z pewnością mieć do czynienia z interpretacją ak
tywnie angażującą ich emocje. Być może teatr stworzy taką 
możliwość. Możliwość wyjścia poza utarty schemat interpre
tacyjny. Może „Przedwiośnie" w tej adaptacji jaką proponuje 
teatr zwróci uwagę młodych i na aktualność przesłania i na 
wciąż żywy problem wyborów, jakie podejmują przedstawicie
le młodego pokolenia. Ciekaw jestem tego dzisiejszego odbioru. 



tJ6cuuLa 7JJrJ-.lieka 
(LEKARKA) 

Gdy analizowaliśmy na próbie obecną adaptację „Przed
wiośnia'', gdy młodzi koledzy opowiadali o swoich doświad
LZeniach związanych z lekturą t ej powieści w szkole, wróci
łam wspomnieniami do czasów, kiedy mnie „nauczano" wspo
mnianego utworu. 

Były to lata 50. Kończylam wówczas znakomite warszaw
skie liceum Hoffmanowej, gdzie wykłady polonistki z przed
wojennym cenzusem naukowym, byle profesorki katedr uni
wersyteckich. Trz ba było widzieć jak te inteligentne, wyk
ształcone humanistki zmagały się z narzuconym ogómie sche
matem nauczania. Widziałyśmy z jaką trudnością przychodzi 
im realizowanie programu według ustalonych „słusznych" wy
tycznych i jak ciężko było im wykładać materiał okrojony do 
wymagań polityki kulturalnej. 

Obowiązywal wtedy j dcn przejrzysty schemat. Istniał wy
raźny podział na postacie pozytywne i negatywne, był wróg 
klasowy, którego należało potępić, trzeba było zdecydowanie 
odrzucić wszelkie wahania ideowe bohaterów, nobilitować je
dnostki z jasno określonym obliczem politycznym. Według tego 
wzorca analizowaliśmy również „Przedwiośni e". Wszystko wte
dy byln wy j<-1 Lkowo proste . Gaj owca, jako relikt obszarniczej 
przeszłości należało zdecydowanie potępić. Całą społeczność 

Nawłoci również. Nie oszczędzono rzecz jasna także Cezarego 

Baryki. J ego nieszczęsc1em był brak zdecydowania i określe
nia się po słusznej strcnie . Do tego ten romans, z Laurą, pra
wie mężatką, był mocno niestosowny. Moralność wszak w la
tach 50. była szczególni ewysoko ceniona. Kto więc pozosta
wał w pozytywnym kręgu? N a turalnie Lulek i towarzysz par
tyjny. No, może jeszcze stary Baryka, który chciał przecież 

budować szklane domy dla ludu pracującego. Poza tym szyb
ko go Żeromski uśmiercił, więcjako bohater byl raczej bez
pieczny do prostej analizy. 

Muszę się przyznać, że nigdy nie lubiłam czytać pod przy
musem. Wolałam wybierać sobie książki według własnych u
podobań. Przed lekcją więc pytałam co pilniejsze koleżanki , 

kto jest w utworze pozytywny a kto negatywny, kto z kim 
walczy i dlaczego. Mając to niezbędne „kompendium" lektu
rowej wiedzy przystępowałam szybko do pracy, mając w pa
mięci obowiązujący schemat. Wszystko zatem bylo malo skom
plikowane. Aby otrzymać dobrą ocenę należało tylko odpo
wiednio wypełnić znany wzorzec. Reszta okazywała się dzie
cinnie prosta. 



kierownik działu 

upowszechniania teatru 

Myśląc o „Przedwiośniu" mam już swoje zawodowe „skrzy
wienie". Zastanawiam się, czy młodych widzów, których za
proszę do teatru na to przedstawienie temat problematyka 
utworu zainteresuje. 

W moim przekonaniu jest to pow1esc wc1ąz zywa i aktu
alna. Jeżeli dzisiejsza młodzież takie przekonanie wyniesie og
lądając „ Przedwiośnie" w teatrze, będę usatysfakcjonowany. 
Dla mnie ten utwór jest prezentacją pewnej myśli społecznej 
bliskiej co prawda sercu, ale przecież boleśnie zweryfikowa
nej przez historię. Jest to rodzaj swoistego zaklętego kola, w 
jakim obracają się dzieje tego kraju, w którym obserwujemy 
cykliczny powrót do tych samych sytuacji. My przecież wciąż 
wracamy do początku. Czy młodzi nie odnajdą tu podobnej 
jak u Baryki tęsknoty za krajem porządku i lad u? Ob
cują przecież z tym na codzień widząc choćby demonstra
cje swoich uniwersyteckich kolegów. Czy nie będzie im blis
ki emocjonalnie portret chłopaka, który swoje marzenia zde
rzał z rzeczywistością i fakt ten boleśnie przeżywał? Dzisiej 
sze pokolenie jest oczywiście mocno sfrustrowane, a życie nie 
dostarcza mu przesłanek dla optymistycznej wiary. Tym bar
dziej więc wydaje mi się, że bohater Żeromskiego nie powi
nien pozostać w ich świadomości wyłącznie jako postać lite
racka. 
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