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Życiorys Andrzeja Wajdy jest zroś-
nięty z naszą historią. Nie ma dru-
giego reżysera, który by z taką pasją 

opowiadał o Polsce.
Monodram zatytułowany „Miałem Wiel-

kie Szczęście – Andrzej Wajda”, wystawio-
ny 10 maja w Piwnicy pod Baranami, ma 
formę spotkania Andrzeja Wajdy z publicz-
nością. Reżyser opowiada o trzech filmach. 
Zadanie jest trudne, skoro w życiu zrobiło 
się ich ponad pięćdziesiąt. 

Wajda opowiada o trzech filmach i nie 
byłby sobą, gdyby nie opowiedział wie-
le, wiele więcej. Trzeba sprostać oczeki-
waniom władzy, ale ją też przechytrzyć. 
Raz jest to „Kanał”, „Popiół i diament” 
i „Pokolenie”. Innym razem „Człowiek 
z marmuru”, „Wałęsa – człowiek z na-
dziei” i „Powidoki” o malarzu Strzemiń-
skim w czasach stalinowskich. A między 
filmami prawdziwe historie z życia. 

Gdy wiosną w 1946 roku znalazł się 
w Krakowie aby zapisać się na ASP wpadł 
w „kocioł” i trafił do piwnicy UB przy 
Placu Wolności. Nocą był przesłuchiwa-
ny. Jakże miał odpowiadać na pytania 
oficera śledczego? Chciał malować. Nie 
po to złożył przysięgę przed por. Poredą, 
aby wyjawiać swoją przeszłość 
okupacyjną i udział w AK. Przez 
całe życie pragnął poznać historię 
swojego ojca, z którym widział 
się po raz ostatni we wrześniu 
1939, gdy ten wyruszył z Radomia. 
W rowie przeciwlotniczym zakopał 
jego szablę, a matka odpruła guziki 
z orzełkiem z ojcowskiego mundu-
ru. By Andrzej miał w czym chodzić.

Wraz z opowieścią o kręceniu filmów 
płynie historia Polski. W tym samym bu-
dynku bezpieki, tylko po drugiej stronie 
podwórca, w biurze Filmu Polskiego, 8 
maja 1945 roku Czesław Miłosz z Jerzym 
Andrzejewskim pisali scenariusz filmo-
wy. Naprzeciw w zakratowanych oknach 
widzieli chłopców z lasu. Niektórzy łapali 
słońce by się opalić. Wielu z nich nie wyszło 
stamtąd żywych. Któryś z nich to prototyp 
Maćka Chełmickiego (Zbyszek Cybulski) 
w filmie „Popiół i diament”. Film powstał 
po „odwilży”. Wtedy dopiero żołnierz wy-
klęty i „Czerwone maki” mogły pojawić 
się na ekranie. Ale czy Wajda mógł opo-
wiedzieć skomplikowaną prawdę? Czy 
Maciek faktycznie miał wybór? Czy zamiast 
mordować komunistę Szczukę mógł pójść 
na politechnikę i ożenić się z Krystyną?

Wojciech Gałziński mówi głosem Andrze-
ja Wajdy. Lecz niekiedy odzywa się głos 

drugi. Ktoś z drugiego planu. 
To Franciszek Słowiński. Nie 

zawsze zgadza się z reżyserem i chce coś 
dopowiedzieć. „Zaraz... Czy dowództwo 
Powstania Warszawskiego nie znalazło się 
znowu w tym momencie znanym z historii 
Polski, gdy jest wybór, lecz z niego się nie 
korzysta? I niemal bezbronną młodzież 
wysyła do walki z uzbrojoną po zęby armią, 
straceńczo, beznadziejnie jak «kamienie 
przez Boga rzucone na szaniec»?”.

Wielu z młodych powstańców wierzyło, że 
za parę dni przyjdzie pomoc z Zachodu. Nie 
nadeszła. Słowiński dopytuje o właścicieli 
takich stolarni jak ta na Woli, przedsta-
wiona w filmie „Pokolenie”. W niej znalazł 
robotę Stachu (Tadeusz Łomnicki), mło-
dy PPR-owiec. Właścicieli takich sklepów, 
sklepików, warsztatów, piekarni, fabryk, 
dworów. O ich złamane życiorysy po wojnie, 
gdy władza odebrała im to co mieli. O trudną 
drogę ich dzieci na studia, do zawodowych 
karier. Biedni robotnicy ze stolarni marzyli 

o sprawiedliwej Polsce. Lecz 
droga do niej okazała się bardzo 
długa. Wiodła przez bunty: ten 
w 1956 roku, w 1968, w 1970 na 
Wybrzeżu, w 1976. Przez „So-
lidarność” w 1980 i przez całe 
lata 80. „Szli więc solidarnie do 
demokracji i wolności”. Wajda 
szedł z kamerą. A z nim wielu 
wspaniałych ludzi.

Wojciech Gałziński w roli 
Wajdy jest przekonujący, za-
bawny, poruszający. Ceniony 
epizodysta i aktor drugiego 
planu jest pierwszą osobą, 
która wzięła na siebie ogrom 
osobowości Wajdy. Sądząc po 
reakcji widowni wywiązuje się 
z tego znakomicie. Włoski ope-
rator Salvatore Allotta wnosi 
estetykę, która przypomina, że 
Wajda był szczególnie wrażli-
wy na plastykę obrazu.

Wielki reżyser miał „wielkie 
szczęście”. Spektakl ze scena-
riuszem, w reżyserii i z muzyką 
Pawła Bitki Zapendowskiego 
chce rozszyfrować, co składa 
się na tytułowe szczęście. Tę 
tajemnicę chciałby niejeden 
poznać. Otóż szczęście to 
nie tylko splot korzystnych 
okoliczności. Jak ta, gdy pod 
biurem gdzie pracuje młody 
Wajda żona porucznika Poredy 
ostrzega go przed gestapo. Ani 

ta, gdy pewnego dnia pada deszcz i student 
ASP jedzie zapisać się do Filmówki. Andrzej 
Wajda miał umiejętność, jaka pozwoliła mu 
nakręcić wiele filmów, zdobyć Oscara i po-
wiedzieć z ekranu – za Jarosławem Iwasz-
kiewiczem – że tatarak pachnie podwójnie. 
Jak młodość i pierwsza miłość. A od spodu, 
od korzenia mułem i początkiem śmierci. 
Wajda znajdował dla swoich przeżyć wyraz, 
kręcąc o trudnych, gorzkich sprawach filmy. 
Szczerze wyrażał swoją bezsilność, rozpacz, 
bunt, pragnienie wolności i sprawiedliwo-
ści. Również zachwyt, pasję, miłość. Wiarę 
w coś lepszego, co musi nadejść.

JERZY SULIK

„Miałem Wielkie Szczęście – Andrzej 
Wajda”. Monodram o wielkim reżyse-
rze. Premiera w Piwnicy pod Baranami, 
10 maja 2019; występuje: Wojciech 
Gałziński; scenariusz, reżyseria i muzy-
ka: Paweł Bitka Zapendowski; zdjęcia 
i wideo: Salvatore Allotta
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