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Nina Király 
                             Kazimierz Dejmek: metamorfozy misterium 
 
                                                                                               Historia to mara senna, 
                                                                                               z której chciałbym się otrząsnąć. 
                                                                                               James  Joyce, Ulysses. 
 
Młyn Hamleta.   

    Hamlet w biografii twórczej polskich reżyserów  drugiej połowy  XX wieku  zajmuje 

miejsce szczególne: Konrad Swinarski zostawił dzieło nieukończone w Teatrze Starym. 1 

prawie trzydzieści lat później  niezadługo przed premierą  spektaklu w Teatrze Nowym w 

Łodzi  zmarł  Kazimierz Dejmek. Tadeusz Kantor  zaprojektował dekoracje  do spektaklu w 

Teatrze Starym, Jerzy Grotowski  przeprowadził cykl prób nad Studium o Hamlecie 

Wyspiańskiego który okazał się czysto eksperymentalnym teatralnym dokonaniem Teatru 

Laboratorium2. Jerzy Grzegorzewski  wreszcie zrealizował w Teatrze Narodowym spektakl 

Hamlet na podstawie tekstu Wyspiańskiego jako przejmujący portret artysty, marzącego o 

inscenizacji  dramatu  Shakespeare’a. Punktem wyjścia dla wszystkich wymienionych 

reżyserów  był niewątpliwie Wyspiański z jego koncepcją Hamleta, obciążonego 

dziedzictwem polskiej  historii. Hamlet skojarzony z Konradem, tragedia  bohatera 

historycznego  przekształcająca się w misterium Człowieka i jego odwiecznej  ofiary  w 

walce  pomiędzy dobrem i złem. 

     Jest jakiś wewnętrzny rytm w biografii Dejmka: jego pierwsze lata w Łodzi poprzedzające 

powstanie Teatru Nowego były poświęcone studiom  nad metodą Stanisławskiego. Tu  warto 

przypomnieć, iż ostatni rok  pracy Stanisławsksiego z aktorami Studio Operowo-

Dramatycznego (zachowały się stenogramy tych zajęć od lutego1937 r.do 13 czerwca 1938 r.)  

upłynął pod znakiem Hamleta: 
Po spotkaniu z Widmem Ojca – mówił Stanisławski – Hamlet uświadamia sobie  powikłania swojej sytuacji, nie 

może już postępować w zapale i nieopatrznie. Ale  zostaje energicznym  i odważnym wojownikiem przeciwko 

złu na świecie . 3 

Prolog  

      Trzy istotne wątki  składają się, jak się wydaje na  późniejsze ukształtowanie specyficznej 

formy misterium w twórczości Kazimierza Dejmka. Jego szczególne zainteresowanie  formą  

dialogu publicystycznego, które znalazło wyraz w inscenizacjach okresu  jego dyrektorowania 

w Teatrze Narodowym ( Obrona Sokratesa  Platona 1960, L.Kruczkowski, Przygoda z 

                                                
1  J.Opalski,Rozmowy o Konradzie Swinarskim  i  Hamlecie. Kraków 1988. 
2  L.Flaszen, Hamlet w Laboratorium Teatralnym. – „Notatnik Teatralny”, 1992 nr 4. 
3  Stanislavskij repetirujet. {Stanisławski prowadzi próby}.Moskwa 1987, s.219. 



 2 

Faterlandem1963, R.Hochhuth, Namiestnik 1966). Nie bez znaczenia są inscenizacje tragedii 

oraz komedii antycznej (słynny tryptyk grecki: Agamemnon Ajschylosa, Elektra Eurypidesa  i 

Żaby Arystofanesa,1963):  
Całość przedstawienia  skomponowano na wzór antycznych widowisk greckich. Poszczególne sztuki zostały 

ułożone w porządku treściowym i chronologicznym, a odbywający się w Żabach sąd nad Ajschylosem i 

Eurypidesem podkreślał analogię z greckim konkursem teatralnym - pisała  Jolanta Brach. – Układ tekstów 

wskazuje, że zamierzeniem inscenizatora było nie tylko odegranie wymienionych sztuk, lecz również 

skonfrontowanie ich oraz rekonstrukcja greckiego teatru.Odmienny charakter prezentowanych sztuk znalazł 

wyraz w teatrze w odmiennym charakterze znaków użytych w realizacji każdej z nich. Zmieniał się styl gry 

aktorskiej. Statystyczna i monumentalna w Agamemnonie, oparta na recytacji i rzadkich, ale wyraźnych gestach, 

stawała się żywsza i podbudowana psycholopgicznie w Elektrze, a w Zabach zbliżała się do stylu komedii 

dell’arte. 4 W Żabach na przykład. znalazła się  scena jakby z szopki politycznej. W szopce tej 

parę taktów melodii kilkakrotnie się powtarza. Po odśpiewaniu tekstu ostatniej zwrotki 

powraca znów ta sama melodia.  
Tymczasem aktorzy jakby „połapali się, że śpiewają coś niewłaściwego i milkną. Po czym zamiast spodziewanej 

ostatniej zwrotki mruczą samą tylko melodię bez słów, stojąc z bezradnymi minami na proscenium. Pod koniec 

mruczenia aktor grający Ksantiasza zaczyna chyłkiem wycofywać się ze sceny mimicznymi znakami dając do 

zrozumienia widzom, że on „nie miał z tym wszystkim nic wspólnego”. Muzyka cichnie. Dionizos i Eak 

zakładają z powrotem maski. 5 

      I nareszcie trzeci wątek – to polski dramat romantyczny, realizowany w tradycji teatru 

monumentalnego Leona Schillera, przede wszystkim słynne Dziady  z roku 1968.6 

Inscenizacja, która  odpowiadała niemalże wszystkim warunkom teatru monumentalnego, 

wysuniętych przez samych romantyków. Oto jakie cechy monumentalnego teatru 

francuskiego  wyodrębnił  Teofil Gautier w Recenzjach widowisk wystawionych w „Cyrku 

Olimpijskim”: 1)operowanie masami, 2) aktualność polityczną („udramatyzowanie artykułów 

dziennikarskich”), 3) „epicki” charakter widowisk (autor chciałby w nim oglądać 

„gigantyczne epopeje narodowe”: Iliadę, Odysseę, Orlanda szalonego, Raj utracony, Luzjady 

i misteria Byrona, Ogień niebieski W. Hugo i Upadek anioła Lamartine a), 

4) antymieszczański charakter tego teatru (wymienione widowiska epickie „ukształtowałyby 

ducha tego ludu olśniewającymi i szlachetnymi obrazkami i zwalczały skutecznie idee życia 

ciasnego i mieszczańskiego, jakie są na porządku dziennym”).7  

                                                
4 J.Broch, O znakach literackich i znakach teatralnych. W: Genologia polska. Wybór tekstów. Warszawa, 1983, 
s.381-382. 
5 Tamże, s.387. 
6 Por.W kręgu teatru monumentalnego. Pod red. L.Kuchtówny i Jana Ciechowicza. Studia i materiały do dziejów 
teatru polskiego. T.XXVI (38). ISPAN. Warszawa 2000 oraz „Pamiętnik Teatralny”, 2007 z.1-2 poświęcony  
Dejmkowi. 
7Théophile Gautier, Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans. Paris 1858-1859. 
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    Dejmek miał na swoim koncie role aktorskie, debiutował jako Jasiek w Weselu (Teatr 

Ziemi Rzeszowskiej, listopad,1944). Jak Shakespeare w twórczości  wielu wspomnianych 

reżyserów stanowi  podsumowanie, poniekąd ich testament artystyczny, tak  Wyspiański 

towarzyszy początkom ich kariery teatralnej, oznacza podjęcie tradycji mitologii narodowej, 

dramatu neoromantycznego w jego oryginalnej formie scenicznej jako teatru wizji malarskiej.  

W tym samym roku  w Krakowie  Tadeusz Kantor  w  Krakowie w Teatrze Niezależnym 

wystawia Powrót Odysa Wyspiańskiego.  

     W latach 1945-1949 Dejmek w Jeleniej Górze i Łodzi grał postacie, odnotowane przez 

krytyków: na przykład,  Jakuba w Powrocie posła w Teatrze Wojska Polskiego1946). Przede 

wszystkim więc własne doświadczenia aktorskie oraz  studia nad metodą pracy nad tekstem w  

praktyce  MchAT-u, opisanej przez Stanisławskiego, sprawiły, że Kazimierz Dejmek 

wyróżniał się szczególną wrażliwością na dramaturgię inscenizowanego utworu. W wielu 

wypadkach  sam był autorem adaptacji, układu tekstu scenicznego. Oto jak ocenił 

dejmkowską adaptację opowiadania Jerzego Andrzejewskiego Ciemności kryją ziemię  

Edward Csató, który uważał ją za spektakl lepszy od Łaźni Majakowskiego, ponieważ udało 

mu się znaleźć dla adaptacji świetną, wyrafinowanie prostą formę sceniczną:. 
    .Pomysł Dejmka jest najprostszy i najlepiej czyni zadość potrzebom utworu; oddaje jego trochę 

„rapsodyczną” atmosferę i jego ogólnikowość w kreśleniu ziemskich realiów, a jednocześnie bardzo silnie 

eksponuje sprawy psychologii i konfliktów moralnych... Dejmek zrezygnował w ogóle ze sceny, którą zakrył 

żelazną kurtyną. Na jej karbowane tło rzuca  świetlne zarysy kształtów, kojarzących się z odpowiednią do 

każdego fragmentu scenerią (gotyckie łuki, sklepienie, kolumnady, w scenach majaczeń sennych – abstrakcyjnie 

migające  fantasmagorie). Akcja rozgrywa się na proscenium, wykorzystując tylko kilka przenośnych kubów dla 

zaznaczenia najniezbędniejszych przedmiotów. Jako kostiumy grają czarno-białe habity dominikańskie i szare 

szmelcowane zbroje. Tak więc całość utrzymana jest w bieli, czerni i metalicznie połyskających szarościach. 

Ciągłe wyciemnienia i rozjaśnienia sceny, ruchome plamy świetlne postępujące za aktorem, fragmentaryczna, 

nerwowa konstrukcja całości – wszystko to bardzo przypomina najklasyczniejsze wzory niemieckiego 

ekspresjonizmu, ale do tej sztuki świetnie pasuje. 8 
     Bardzo ciekawie wypada zestawienie tej sceny z pomysłami Stanisławskiego podczas       

jednocześnie prowadzonych prób nad Balladyną Słowackiego i Kainem Byrona. Na przykład 

pierwotnie, jak wynika z jego notatek z 1919 roku,  Stanisławski wyobrażał sobie  scenę i  

widownię  jako wnętrze  średniowiecznego kościoła, w którym rozgrywa się misterium 

liturgiczne. Później, podczas próby światła, powstaje nowy pomysł w pewnych swoich 

elementach zbliżony do rozwiązań scenograficznych w spektaklu Dejmka:  

 

                                                
8 E.Csató, Interpretacje. Warszawa 1979, s.319. 
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Ustawić rząd  lalek do. procesji ze świecami. Wszystkie lalki mają być ustawione  w odległości  ¾ arszyna. 

Ognie na kijach wzniesione do góry: Otworzyć  kulisy i po bocznych schodach spuścić lampiony. Rzucić cienie 

na fałdy  kulis. Wyciąć kontury  monstrów.  

W ostateczności  scena została  rozwiązana  architektonicznie i wypełniona  rzeźbami: 
W scenie Piekła  cierpiące dusze  zmarłych Wielkich  Istot  były przedstawione olbrzymimi figurami, trzy razy 

przewyższyjącymi wzrost normalnego człowieka, które były ustawione na różnych płaszczyznach sceny na tle 

czarnego aksamitu. W pierwszym akcie gigantyczne kolumny otoczały scenę, widz ogarniał zaledwie część tych 

kolumn i stopni wielkich schodów, wznoszących się do góry. Kolumny były zrobione z draperii  żółtawo-

szarego koloru. 9 

     Tak więc już  na początku swojej kariery reżyserskiej  Dejmek  wybiera utwory, które  

wyrażają jego  zaangażowanie  polityczne w interpretacji wydarzeń  historii współczesnej  

(Łaźnia, Pluskwa Majakowskiego) oraz  utwory o problematyce  moralnej i metafizycznej, co 

prowadzi go później do inscenizacji  misteriów.  Te wątki jego twórczości  nie istnieją w 

oderwaniu od siebie, lecz  spotykają się w dziwnym splocie, jak to się stało w inscenizacji 

Dziadów  lub  później w  realizacji  Snu pluskwy. 10 Są to cechy w znacznej mierze właściwe  

dla teatru ekspresjonistycznego, przede wszystkim niemieckiego, lecz  Dejmek  wchłonął  

również wizualne  bogactwo form polskiego baroku i odmiany jego stylizacji, które zaistniały 

w polskim teatrze dzięki Leonowi Schillerowi.11 Pisząc  o teatrze Leona Schillera w okresie 

międzywojennym Zbigniew.Raszewski podkreśla, iż „charakterystyczną cechą działalności 

Schillera owych lat jest wyodrębnienie trzech nurtów, którym nadawał osobne nazwy: 

Zeittheater (czyli teatr swego czasu), teatr monumentalny, oraz „obrazki śpiewające”.12 

       Mimowolnie nasuwa się też porównanie z początkowym okresem twórczości  Jerzego 

Grotowskiego: w Opolu w tym samym sezonie w roku 1960 zostały  zrealizowane Kain 

Byrona i Misterium-Buffo Majakowskiego. Misterium epoki romantyzmu  idzie w parze z 

misterium futurystycznym. Dwa lata później w roku 1962 Kazimierz Dejmek  powtarza  w 

warszawskim Teatrze Narodowym Warszawie inscenizację Historii o Chwalebnym 

zmartwychwstaniu Pańskim  i  wystawia misterium Brunona Jasieńskiego Słowo o Jakubie 

Szeli w scenografii Andrzeja i Stopki, gdzie postacie “wrogiego obozu” -  żołnierze 

austriaccy, mieszczanie lwowscy  były dublowane kukłami, umieszczonymi nad ich głowami. 

Zresztą  jako przestrzeń teatralną  swej scenicznej adaptacji poematu (Rzecz gromadzka) 
                                                
9 Stanislavskij repetirujet, s.216-217. 
10 Zb.Raszewski, Spacerek w labiryncie.  Warszawa 2007, s.126-128. 
11 „Stylizacja w tym wypadku nie tracąc nic ze swojej historyczności, staje się wyspółczynnikiem nowo 
kształtującego się stylu, który przezwycięża istniejące  schematy i stereotypy”. – M.Głowiński, O 
stylizacji.W:Problemy socjologii literatury. Red. J Sławiński. Wrocław 1971 
12 Zb. Raszewski, Partytura teatralna. – „Pamiętnik Teatralny” 1958, z.3-4, s.380-413. 
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Bruno Jasieński wyobrażał sobie szopkę, wszystkie trzy  jej kondygnacje, przewidywał 

również udział  grup chóru, co prowadziłoby poemat w stronę tragedii historycznej  

 

Od śpiewogry do misterium ludowego.  

     Pastorałka  oraz Krakowiacy i Ggórale Leona Schillera były punktem wyjściowym dla 

Dejmka przy stworzeniu misteriów ludowych.. Dejmek  od gry i zabaw ludowych, od form 

ludycznych i commedii dell’arte  poszedł jednak w stronę stworzenia-odtworzenia  

oryginalnej  polskiej scenicznej formy misterium, która w jego zamierzeniu miałaby się stać 

ogniwem pomiędzy przerwaną  tradycją staropolskiego dramatu  i teatru religijnego a teatrem  

epoki Oświecenia i Romantyzmu (o czym mówi Zbigniew Raszewski w swojej  Krótkiej 

historii teatru polskiego). Jeżeli  pierwsze realizacje zrodziły się na podstawie istniejących 

tekstów dramatycznych: dramatu rezurekcyjnego Historia o Chwalebnym zmartwychwstaniu 

Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka (1961), oraz moralitetu Żywot Józefa Mikołaja Reja (1958), 

to  następne inscenizacje: Dialogus de Passione (1975), Gra o narodzeniu i męce (1982)  

powstały z opracowanych  przez Dejmka z fragmentów dialogów i pieśni  z XV-XVII wieku. 

Niektóre po raz pierwszy wystawione były za granicą (La Passione w Piccolo Teatro w 

Mediolanie,1972).13 

       Utrwaliła się opinia w  literaturze naukowej, iż misteria rezurekcyjne, powstałe w 

wiekach średnich, ukształtowały się niezależnie od tradycji tragedii antycznej. Jednak badania 

najnowsze z poetyki historycznej  upatrują  podobieństwa w opracowaniu   wątków  tragedii  i 

komedii antycznej oraz misterium średniowiecznego. Ale przede wszystkim wykorzystane 

były techniki aktorskie histriones, mimi, atellani, scurrae, aculatores. W średniowiecznych 

przedstawieniach misteriów wielką rolę odgrywały  sceny pantomimiczne. Z historii teatru  

wiemy, iż najbardziej wzruszające sceny w misteriach francuskich końca XIV początku XV 

wieku zawsze były nieme. Tekst Żywotu Józefa -  jak wnikliwie zauważył helmut Kajzar – 

jest renesansową mutacją starego mitu. 
Tę właśnie mutację Dejmek i Stopka ożywili. Nie potraktowali jej historycznie, nie starali się również dać nowej 

radykalnie współczesnej wersji mitu, wybrali drogę pośrednią. Zawiesili styl przedstawienia w bliżej 

nieokreślonym czasie, ani teraźniejszym, ani przeszłym. Takie zawieszenie sprzyja idealizacji.Chroni sztukę i 

tekst przed ironią, sprawia, że jeżeli chcemy, to możemy prostodusznie uczestniczyć w ponadczasowym 

                                                
13 O ciekawym  procesie integracji heterogenicznych wątków i obrazów w określone postaci dramatyczne i 
teatralne od średniowiecza do końca XVII wieku w tradycji europejskiej pisze  Jarmila F.Veltrusky,Composite 
dramatic character (The Conjunction of  Heterogeneous Images in Some Dramatic Characters from the Middle 
Ages to the Seventeenth Century).In: Michigan Studies in the Humanities, University of Michigan, 1985, s.267-
281. Por.: O.Frejdenberg, Semantyka kultury. Kraków 2005.   
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widowisku, możemy odpoczywać, cieszyć się ze złudzenia, bytować prawie tylko estetycznie. Teatr staje się 

muzyką sfer. Łudzimy się, że wieczność jest możliwa.14 

    Do odczytania  i interpretacji  całego cyklu inscenizacji  dramatu staropolskiego – od 

Żywotu Józefa (1958) po Dialogus de Passione – abo Żałosnej tragedyji o Męce Jezusa w  

Teatrze Narodowym w Warszawie (1998), oddzielonych  w czasie o 40 lat,  wielce pomocne 

okazują się  teksty  Leszka Kołakowsksiego, szczególnie zaś  Rozmowy z diabłem  oraz  Czy 

diabeł może być zbawiony (uderzająca jest zbieżność  chronologiczna w ukazywaniu się 

tekstów Kołakowskiego oraz premier wspomnianych spektakli Dejmka!). Retoryka dialogów  

liturgicznych, teologicznych, śpiewów  modlitewnych  była wtopiona w  sceny intermediów 

świeckich, uciech ludowych, żywiołowych „scen diabelskich”. Było to zgodne z  zasadami 

średniowiecznej groteski ludowej, która  
Nadając postać temu, co spiritualne, i zacierając granice między tym, co abstrakcyjne i przedmiotowe, nie tylko 

zniża sprawy pozaziemskie do ziemskich, ale i jakby roztwarza ziemskie w nadprzyrodzonym. Bez zdziwienia 

opowiada Cezary z Heisterbach o tym, co nastąpiło w kościele, w którym duchowni śpiewali głośno i bez 

pobożności, 2na modłę świecką”: jeden duchowny zauważył, jak demon, stojąc na podwyższeniu, zbierał do 

wielkiego worka... głosy śpiewaków, i w ten sposób „naśpiewali cały worek”.15 

   Jak wiadomo, prapremiera Dialogus de Passione miała się odbyć 25 października 1969 r. w 

Teatrze Ateneum, więc w rok po słynnym skandalu politycznym z wystawieniem Dziadów w 

Teatrze Narodowym.  Spektakl w Szczecinie (1971, wystawiony przez Jitkę Stokalską) oraz 

wersja  przygotowana dla  Piccolo Teatro di Milano w 1972 roku różniły się od premiery w 

Teatrze Nowym w Łodzi w 1975 roku (w r.1977 była pokazana  uzupełniona wersja). 

     We współczesnych inscenizacjach misteriów, jak również w rekonstrukcjach  powstają 

dwa istotne  problemy: przy powadze tematu biblijnego i  materii duchowej wykonawcom 

trudno nie ulec pokusie przeistoczenia się w kapłanów. Zauważył to na przykład. Jerzy 

Waldorff, kiedy  pisał o inscenizacji Gry o Herodzie według XII-wiecznego zapisu z Fleury 

(Opera Kameralna, 1974), że  aktorzy-śpiewacy wszyscy są skupieni i staranni, tacy właśnie 

jak gdyby modlili się poprzez sztukę, a nie odgrywali ją. (W nawiasie dodam, że  podobne 

utożsamienie  obserwowałam podczas  zrekonstruowanego przedstawienia  o Herodzie 

przygotowanego przez zespół  Syrin w czasie trwania trzeciej Swiatowej Opimpiady 

Teatralnej w Moskwie w r. 2001) 

                                                
14 H.Kajzar, Zywot Józefa Kazimierza Dejmka. W tegoż, Sztuki i eseje. Warszawa 1977, s.193. 
15 A. Guriewicz, problemy średniowiecznej kultury ludowej. Warszawa 1987, s.291. 
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     Drugim problemem jest sposób  przedstawiania Chrystusa, a właściwie jego głosu. 

Zastanawiałam się nad tym w związku z inscenizacjami  dramatu romantycznego oraz 

misteriów  w okresie międzywojennym na sesji poświęconej Leonowi Schillerowi.16  

W Dialogus de Passione Dejmek niezwykle harmonijną kompozycję z tekstów mówionych, 

wypowiadanych  w niespiesznym rytmie  poetyckim oraz śpiewanych: 
Dejmek bardzo pięknie ukazał kolejne słowa Chrystusa. Nie gra go przecież aktor – drewniane rzeźby mówić nie 

mogą. Gdy ktoś zwraca się do Jezusa, nagle na chwilę wszystko zamiera. Trwa to ułamek sekundy – powinny 

paść słowa. Ale dopiero po chwili zza kulisy wychodzi Jan Ewangelista, otwierając Księgę czyta:”I rzekł Jezus” 

przytaczając odpowiednie wersy z Ewangelii. 17 Zapraszając widzów  do obejrzenia spektaklu 

Prologus  prosi aby gra odbywała  się przede wszystkim  w myślach i sercu widza. Nawołuje 

więc do przeżywania  losu  Boga-człowieka, tak jak miało to miejsce w Apocalypsis cum 

figuris Jerzego Grotowskiego. 

     W opisie przedstawienia  często podkreśla się  spójność opracowanych przez Dejmka  

fragmentarycznych tekstów: Ich układ ujawnia dążenie reżysera do osiągnięcia właściwego 

tragediom katharsis.  W odróżnieniu od scen, w których rzeźby Frasobliwego i Chrystusa na 

osiołku i nawet Chrystusa Pokornego wydawały się raczej znakiem, odwoływały się do 

znanych już  przedstawień ikonograficznych, w scenie Ubiczowania i cierniem ko ronowania 

Jezus staje się osobą tragedyi. 
W tej scenie żołnierze stawiają figurę Jezusa na środku sceny, zrzucają z jego pleców purpurowy płaszcz. 

Zaczyna się biczowanie. Pierwsze uderzenia w drewnianą  rzeźbę wydawały się sztuczne, udawane. Ale aktorzy 

coraz bardziej zapalali się. I to właściwie oni swoją determinacją i zacięciem ożywili postać. Nieruchomość 

postaci Jezusa zyskiwała niezwykłą  ekspresję.18 

     Niektóre epizody i dialogi w scenie z Pilatem odbieramy jednocześnie  jako teksty  

kanoniczne, na które nawarstwiły teksty współczesne -  w pierwszym rzędzie  Mistrza i 

Małgorzaty Bułhakowa. W krytyce  odnotowano jednak  przewagę stylizacji: 
 Sama stylizacja stała się niewystarczająca, okazuje się bowiem, że artyści i publiczność wrażliwa na piękno i 

intelektualny ciężar dawnych dzieł jest dziś przygotowana do ich odbioru z pominięciem etapu 

stylizacji..19 

                                                
16 N. Király, Misteria leona Schillera w kontekście konwencji artystycznych teatru europejskiego. -  „Pamiętnik 
Teatralny”, 2005 z. 1-2, s.27. 
17  T.Kornaś, Pasja. W: Inny teatr , 1998. 
Piękny opis dźwiękowej partytury sceny w Piekle zawiera się w eseju Zb.Raszewskiego Dejmek: „Bardzo ważny 
jest świat dźwięków, w którym mają swoje miejsce starannie wypreparowane odgłosy, jak np. świst bata, krzyk 
łańcuchów, ale także grzmot bębnna, śpiew, sygnaturka. Piekło ma na swoje usługi całą orkiestrę”. -  Zb. 
Raszewski, Spacerek w labiryncie, s.144 
18  T.Kornaś, tamże. 
19 T.Mościcki, Powroty do źródeł.  W: Pismo krytyki artystycznej, 2000, nr 30-31. 
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 Symbolika  Żałosnej tragedyi  została  w niezwykły sposób niemalże adekwatny w swojej  

prostocie do dzieł dawnych mistrzów wyrażona w scenografii Jana Polewki. Taką siłę miała 

betlejemska gwiazda rozpięta na krzyżu w  ostatniej scenie  męki Jezusa . 

     W roku 2001 Kazimierz Dejmek  powrócił do początków swojej  pracy reżyserskiej w 

Teatrze Nowym  realizując  sztukę Tadeusza Słobodzianka Sen pluskwy. Na kanwie sztuki 

Majakowskiego, z wykorzystaniem wielu cytatów z utworów, należących do kanonu 

inteligencji rosyjskiej – Dostojewskiego, Błoka, Mandelsztama, Bułhakowa i innych -  

stworzył Słobodzianek, a za nim Dejmek współczesny moralitet:  przedstawienie Zeittheater 

ze współczesnym  Jedermannem. Generał, polityk, biznesmen, Prorok, Botanik itd. są  

odpersonalizowanymi  figurami fantasmagorii  Snu, Utopii i  Apokalipsy. Uczestnikiem 

przedstawienia jest także Reżyser, który  sprawia, iż bohaterowie Snu zostają skonfrontowani 

z wydarzeniami  historii, o których wydaje się nie pamiętają, lecz które dobrze  

indentyfikowane są przez widza. Wskutek tego  powstaje  model ich zachowania  jak 

zwielokrotnionego odbicia  lustrzanego. Stwarza to sytuacje absurdalne. Prisypkin, który 

wymyka się wszystkim możliwym dookreśleniom, wszechobecny i nierozpoznawalny, 

obwołany Chrystusem  w ogólnym apokaliptycznym  pomieszaniu idei, sytuacji, stosunków 

międzyludzkich, powraca do swego więzienia, przebywa powtórną drogę samounicestwienia, 

niczym bohater  Kafki. W tym spektaklu Dejmek  wprowadził również wiele autocytatów  ze 

swoich  przedstawień  okresu  lat 1965 – 1987,  w którym wystawiał  przede wszystkim  

dramaty romantyczne oraz  utwory Gombrowicza i Mrożka. 

Scenografowie Dejmka. 

W realizacji tekstów misteriów oraz tekstów dramatów klasycznych  Kazimierz Dejmek 

zachował wierność podstawowym wartościom w nich zawartym, ale jednocześnie dążył 

wydobycia  w nich  ponadczasowości. Szczególnie charakterystyczne jest to  w spektaklach 

misteryjnych, gdzie czas mityczny, pozbawiony konkretnych znaków odniesień do 

teraźniejszości i przeszłości tworzy idealną, niemal estetyczną, według Helmuta Kajzara,  

formę istnienia: Ten idealny obraz powstawał na deskach sceniczncych  dzięki  wizjom  

takich  wybitnych scenografów, z którymi współpracował  Dejmek, jak  Zenon Strzelecki, Jan 

Polewka, Andrzej Stopka, Krzysztof Pankiewicz, Andrzej Majewski. Nie były to tableau ivant 

w stylu dawnych misteriów, ani  absolutnie  ogołocone  z  realiów historycznych  

modernistyczne konstrukcje na scenie. W przedstawieniu  Żywota Józefa   
Stopka i Dejmek zrezygnowali z przytaczania , czy cytowania w renesansowej ikonografii zanotowanych 

motywów i śladów naprowadzających na kształt ówczesnej sceny. Zrezygnowali również z historycznych 

kostiumów. Wybrali fantazję na temat polskiego renesansu. Posługując się historycznymi przekazami i 
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motywami sztuki ludowej przepuścili ją przez własną wyobraźnię. Główną sprawą reżysera i podstawą było 

nieskazitelne podanie tekstu Reja, rozmowa z Rejem, wydobycie jego humoru, złośliwej obserwacji życiowej i 

poetyckiej prawdy 20  -  pisał Helmut Kajzar. 

Rozmowę z autorem i publicznością Kazimierz Dejmek prowadził  również w innych 

spektaklach misteryjnych. Temu służyło na przykład  wprowadzenie narratora w Dialogus de 

Passione, rolę którego w Teatrze Narodowym zagrał Olgierd Łukaszewicz w postaci 

Ewangelisty lub Prologusa, a w trakcie czytania tekstu Ewangelii biorąc na siebie  i rolę 

aktora. Innymi słowy jako Ewangelista prowadził rozmowę-dialog z autorem, jako Prologus-

narrator - dialog z widzem,  czyli dialog  ze swoją epoką  środkami  sztuki  teatru. Dejmek-

reżyser stworzył przez to niezwykle pojemną formę do scenicznego przekazu swojej wizji 

świata.  

 

                                                
20 H.Kajzar, op.cit. s.193. 


