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Fot.

Ko'piczyński
o raz pierwszy

widziałem go w „Weselu Figara".
Było to w Bydgoszczy w 1961 roku. Andrzej Kopiczyński grał postać tytułową w sztuce Beaumarchais. Mówiło się o nim, że należy do ąktorów
młodego pokolenia. Ale już wówczas miał poza sobą
kilka dużych ról. Między innymi rolę Kordiana.
W Bydgoszczy spotkał się z Janem Maciejowskim
i wystąpił w reżyserowanym przez niego przedsta-

P

wieniu sztuki Jeana Anouilha - „Becket czyli honor
Boga". Zagrał rolę króla Henryka II i był w niej na~
prawdę znakomity. A ponieważ „Becket" został wyróżniony szeregiem nagród na III Festiwalu Teatrów
Polski Północnej, przyniosło to również pewien rozgłos Kopiczyńskiemu. Zaczęto dostrzegać w nim aktora wyjątkowo sprawnego technicznie, myślącego i utalent'owanego.
Allldrnj KiJ!P~yńskl wyst~ał 1p6źni~ w ko.nallńsldm
przedstaiwieniu szlluk1i GibSona .~~e na huśm/wce'',
Jimmiego w „Miłości i gniewie" Osborne'a, Berangera w ,,Nosoroicu" i Jana iw „Głodzie i :pra«niemiiu"
Ionesco; występował w <tr>zedh filmach - w „Gł6W111~ roli"
Weychenta, ·„swięteJ 1w01Jnie" DzieidZiny i .,Końca naszego
świata" Jakuł>Qwskiej a ostatllrlo og'.l~em co jako Gustawa - Konrada w szczecińskich „Dz'iadach".
grał rolę

o

KopiczyńSkim 'kirąży !Ilość 111iecodziemna anegdota.
gażując się u Jana Maciejowskiego m6Wi ona -

Anjuż

wówczas kiedy Maciejowski zostait dyrektorem teatru, KopiczyńSld zas.rzegl sobie w umowie, że nie iwystąpi p<l(Wit6rnie ,w roli KOO"diama. Alllegdota jest 111iecodzie'JlJlla, bo któż
nie oWlie jak każdemu z akltor<iiw zadeży llla tym a.by girać
wlelk1ie r<11le. Nie sądize Jeidllla:k a.by ze strony K011>icu:yń
skiego był to jedyny gest zwykłej przekory. Występować
w reipe11tua.rze romantycznym było by zapeWllle KO!l»czyń
skiemu naJła.tlwiej. DYSIPODQWał IPl'Zecież za.wsze dOlbrą dykcją, •Posiadał dyn,aimjkę gestu, a w ,,Bekeicle" udowodnił,
że potrafi, nie POII>ad.adąc w tak C1.1Waną bebechowaitość,
ostro i zdecydQWainie pokazywać p:rzecłWISta'Wltle stany 4l!JDO·
cjoname. Koniwenoja r-01mantycznego teatru 1wzni-Osłych [póz,
sł6w i u~ć, jakże jediDak łatwo IPm:emienia 1>ię w S7lllalnJ>~·
Wdęc mO'Że intuicja, może oba;wy !Pl"Zed łJl:twY';Il'-, a inas!~~e
giro:imym w skullkach Sllk!cesem, 1Pod.Pow1edziały KopJiCZynSk'lemu uni'klanie romaintycmed klasyki.

A je~nak doszedł do niej. I to do tej największej,
do - jak już wspomniałem - roli Gustawa - Konrada w „Dziadach". Tylko że nie najprostszą drogą,
bo poprzez szkołę teatru w~półczesnego, teatru groteski i intelektualnej paraboli. A doszedłszy z takim

Grażyna

Wyszomtrska

gra, Konrad
przygotowaniem do roli głównego bohatera dramatu
Mickiewicza, nie gra ani zawiedzionego rwącego szaty
romantycznego kochanka, ani też pełnego patosu,
miotanego furiami, nawiedzonego wodza narodu.
Traktuje postać Konrada bez nabożeństwa. Odrzuca
sztafaż romantycznej pozy i gestu. Jest nerwowy i niespokojny jak człowiek, który ma przed sobą do rozstrzygnięcia szereg wielkich problemów intelektualnych. Obrachunki Konrada z porządkiem świata, bogiem, z filozofią opatrzności, z historią, przekazuje
w sposób racjonalistyczny. I nie oznacza to całkiem,
że Konrad Kopiczyńskiego przestaje być Konradem
zbuntowanym i romantycznym. Jest i zbuntowany
i romantyczny, lecz w innym niż tradycyjny wymiarze. Jest przede wszystkim antykonformistą; protestując przeciwko postawie deklaratywizmu szuka indywidualnych racji zaangażowania; podejmuje odpowiedzialność za świat niejako swój prywatny rachunek, a Wielką improwizację wypowiada na zasadzie
głośnego myślenia.
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Są iJeszca:e iw g.rze Kqpilczyńslciego illlDe 111UltY oSkarżen:ia. Kogo 061ltarża i
"' ikogo sa;}"Alzli?

w

wyjaśnić lllłeco odoklaidniej, muszę, choćby
wach, powiedzieć o ilnscen•izac)'ljno-m-eżysen;ldcil

szyldersllwa
Aby necrT.
diw6ch sło
~łod:~h

spektaklu. Jam Maciejowski po raz pierwszy w Polsce odważył się grać „DziaKly" iw l<iale}llości num.eracijt postz,CZegOIJDycil i.eh CLęści. Część IV „I>Zi3{d.6w" znail:irLła się IW iten
$POSOb 111a koń,cu ~ektaklu i spór Gustawa z Księdzem 11tał
się
o:amlknięciem
peWIDego etaiPu życiQfWycll <llośwtadczeń
bohatera diiamaitu. 1Szy1dertstwa i OSk)arżenia kierui,je więc
Konrad K~ca:yńlikiego P?'Zeciw.ko swym da'Wlllym naiuczycielom, którzy natchnąwszy go w młodości wzniosłymi ideałami, sami noie PO<d:.lęli rwalkii.

Andrzej Kopiczyński poprowadził rolę Konrada
czysto i konsekwentnie. Na nowo przemyślał tekst
i odrzucił tradycję ,w sferze ąktorskich środków wyrazu.
Szczecińskie przedstawienie „Dziadów" jest kontrowersyjne i bez wątpienia długo będzie się o nim jeszcze dyskutować. Jednym z najważniejszych argumentów za wersją dramatu Mickiewicza, którą zaproponował nam
Jan Maciejowski, pozostanie jednak
z pewnością Andrzej Kopiczyński w roli Konrada.
J. N.

