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Myśląc Ojczyzna...

Dojrzała działalność Teatru przypadła na rok następny – 1954. Na wiosnę
wystawiono światowej sławy dramat Paula Claudela Zwiastowanie6, a jesienią
Magię7 Chestertona i Mickiewicza Dziadów8 część trzecią.

„DZIADY”

Zatrzymamy się chwilę przy tym ostatnim spektaklu, bo wystawienie trzeciej
części Dziadów było zarówno triumfem tego Teatru, największym jego osiągnięciem, jak i w pewnym sensie klęską, spowodowaną zresztą z zewnątrz. Otóż Teatr
miał już pewną renomę i w Uniwersytecie, i poza nim, więc gdy się rozeszła
wieść, że wystawia trzecią część Dziadów (może się mylę, ale wydaje mi się,
że była to w ogóle pierwsza inscenizacja trzeciej części Dziadów w Polsce po
wojnie – naturalnie inscenizacja na skalę i możliwości teatru studenckiego), na
premierze zjawiło się tyle osób, że publiczność nie pomieściła się w dawnej auli
na parterze. Wewnątrz auli panował niemożliwy tłok, ludzie napierali na scenę.
Musiałem wystąpić i energicznie poprosić o cofnięcie się, gdyż nie mogliśmy
rozpocząć przedstawienia. No, ale może nie to jest ważne. W ówczesnej sytuacji
Polski, to znaczy w okresie nieformalnej okupacji sowieckiej, dzieło Mickiewicza w skromnej inscenizacji Teatru Akademickiego zabrzmiało ogromnie silnie:
patriotycznie i przede wszystkim antyrosyjsko. Czułem, jak przeszedł przez ludzi
zgromadzonych na premierze prawdziwy prąd patriotyzmu. Wszystko to dobrze,
ale na przedstawieniu był również delegat niesławnego Urzędu Kontroli Prasy,
Publikacji i Widowisk. Po paru dniach nadszedł z tego urzędu oﬁcjalny zakaz
wystawiania Dziadów przez Teatr Akademicki. Udało się jeszcze, o ile pamiętam,
jakoś po kryjomu raz czy dwa razy wystawić Dziady, ale kontynuacja przedstawień nie była już możliwa, zwłaszcza że rektor otrzymał oﬁcjalne zawiadomienie,
iż władze PRL-u nie będą tolerowały działalności teatru o tego rodzaju proﬁlu.
Nastały teraz dla Teatru dwa lata uciszenia, które nazwałem klęską, w cudzysłowie oczywiście. Rozpoczął się drugi okres jego działalności. Teatr trwał nadal,
jednakże jak gdyby w ukryciu. Odbywały się więc wspomniane wieczory poetyckie, ale miały charakter bardziej kameralny; zdarzały się również spektakle, ale
były one włączane w jakieś ogólne uroczystości uniwersyteckie, jak na przykład
Opłatek uniwersytecki. Pamiętam, że w taki właśnie sposób pokazano Miste-
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Premiera 25 III 1954, tłum. J. Iwaszkiewicz, reż. E. Wojciechowska, scenograﬁa L. Ocias
[brak szczegółowych danych na temat obsady].
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Premiera 1 VI 1954, tłum. W. Horzyca, reż. S. Gryga, T. Wołowski, scenograﬁa T. Marzec,
T. Wołowski, obsada: Z. Jastrzębski, K. Nowak-Krasińska i in.
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Spektakl obejmował sceny 1-5. Premiera 23 X 1954, reż. W. Sanecka, scenograﬁa L. Ocias,
obsada: S. Medyński, J. Makowski, R. Kraśko i in.
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rium Narodzenia9. A jeśli Teatr chciał wystawić jakąś sztukę pełnospektaklową,
to nie mógł tego robić na terenie Uniwersytetu. Na przykład Orfeusz Anny
Świrszczyńskiej został odegrany w prywatnym mieszkaniu rodziców Wiesławy
Saneckiej, w bardzo kameralnym gronie widzów.

W STRONĘ PROFESJONALIZMU

W pełni odetchnął Teatr Akademicki dopiero po polskim Październiku
1956. I od razu na wiosnę 1957 roku powstało w ramach prac Teatru widowisko
Dialogi karmelitanek11 Georga Bernanosa, inscenizacja dramatu napisanego
w oparciu o książkę Gertrudy von Le Fort12. Warto w tym momencie podkreślić ważną zmianę. Wprawdzie reżyserowała ten spektakl ówczesna studentka
KUL-u, robiła to jednak we współpracy z Jadwigą Grossman, aktorką Teatru
im. Juliusza Osterwy. I był to już znak nowego okresu w dziejach Teatru, okresu trzeciego. W przypadku większości spektakli studenci współpracowali teraz
z ludźmi teatru, aktorami czy nawet reżyserami. Sytuacja ta utrzymywała się
do końca lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych. Repertuar Teatru był
przy tym bardziej różnorodny, wystawiano dramaty Romana Brandstaettera,
Zawieyskiego, a także znanych autorów obcych, między innymi T.S. Eliota
Morderstwo w katedrze13. W roku 1965 zaprezentowano adaptację sceniczną
słynnej powieści Grahama Greene’a Moc i chwała14. Adaptację tę przygotował
Juliusz Burski, ale reżyserował jeden z aktorów Teatru im. Juliusza Osterwy.

„MOC I CHWAŁA” GRAHAMA GREENE’A

Warto znowu zatrzymać się chwilę przy ostatnim wymienionym tytule.
Otóż powieść Moc i chwała15 opowiada o dziejach księdza, jednego z ostat9

Misterium Nativitatis, premiera w grudniu 1955, reż. I. Sławińska.
Premiera 27 IV 1956, reż. i scenograﬁa Z. Stawecki.
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sceniczna „Mocy i chwały” G. Greena, „Zeszyty Naukowe KUL” 8(1965) nr 3, s. 94.
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