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P o:-.a.zać iiufow<lsć t cik. :;ak j4 

1 I ro:::um:a.ciJ l.:ói.'Ca fifo:ruick:e, 
pok.azać cudowność, sl·,•.i. _cq 

du ii;ydobywa1iia 1111.:uk moralitych, do 
porus:::amia 1umień w niewiern11ch 
kochankach i do drai,nienia pr::ez'.a
r;::dych u.podobaii profc!orów, po.'ca
llaĆ. uroki zamierzonej na.iiwności i. 
na!trój dudc.k.tycznego widowiska ... " 
- pisał Jerzy Krec=ar o 11rymatzo-
1'!ej przez sie.bie insceniza~ji . Dz-ia
dów". Propono.wał oddzielenie czę.lei 

Fot. RI:N„„TA P„„JCaEL 

n: i IV oo Hr. c.o miało ~o1iż)ć 
ks:ctałt przed stawień do inter:.cji 
:M'..::-dewic:?:a. Ch::i:.iziło o to. tby nie 
łąl'.::yć tego, czŁ.go so:.m autor n:e 
zwir,:2ł do koilca. Ad;;.ptato.rzy całv.ś
c.:i muszą p:zecie-i 22\\·Bze u~iekai! się 
do ro:.·r;a:tych c'.n·:ytów te<:trc:.laych, 
ze. tępując)·ch nie i stniejące fragmen
t ,; tek"'tu. (Schiller podu7.ył si~ np. 
i;:antoraimą, uk;:zując spotl-:anie Gu
;it;:v:a i Maryli). StatL!s ontologiczny 
dt:c '.1ó\Y i zjaw w kolejnych par
ti:.ch utworu jest odmienny. Dł'd2 l:
t:·i:m „D:::iadów" Icowienskich l:łćci 
SP z mistyczną historiozofią i r-nm
fletowy1n c!1arnlderem części III. 

""c.glą.dy .le, w 1955 rc..~u sforunuło
v.-a:-:.e troret~·czr„ie (w cr:du arty;.;:u
łóT .. Pro°0l'!matuka .;cen:c·r.a .. Dz1c
dow). w 1978 ro!rn okreś~iły l:sztaH 
p::.:eCJst<.wienia w Teatrze 'Współc:ce
sn:·:n. Je::zy K:-ecztn.ar "·yreżysero
v.-~-ł \ri'~:o·":i'-"<o zo.~ytułO\\"a~e „DZI A
DY KOWIEŃSKIE", na które z?ożyły 
s:f: cze,.;c~ II i IV. 

Od•iJiorca :pe2daklu naj.czę.'.c:e j po 
:p~ostu nie ;wie. ?e .teatraln~ prakty :<ę 
J)O•)rzedziła teo:·ia; \V pl"OG•ram!e nie 
mó. o tym żad.1ej wz.rn:anki. ::-.Iilno to, 
ła:·.\ o mcże sh\·ierd..:ic. iż ma do c::y„ 
!.:e.,:a z p ::z!Ulstawien:em o cha:-c:k
te"'.?.e ,.historyc;mo-literacidm". W 
dc.o:ym i :i.iedc·W')m za:-aze:i.1 znacze
!1:J te,:o slO\';a. Dobrym. - bo do.ko
m · e się 1!a naszych oczach czytelna 
p~6ba i.nler:::m~tacji utworu, a sz.cze
~6lnie roli, jaką w nim pełni fant2-
styka. Nie<lc brym - bo i:r.scenizacja 
je,t niesłychanie wstrzemię~liwa i 
doić mało efe~downa. Ambicją :reży~ 
se"a sta:a się maksymalna wierno:!e 

Mickłewłe~; d !dae'ita!ia ~ p~ec1!(). 
łowicie ~esptkto.wa:ie , dlak„gi - nie 
skraca..'1e. 
Część II to morai:tet i ·tyJko rncra

li-tet. Obrz~d ::ainsce-:1izowa.ny j e3t '>V 
kaplicy pr2ez ·świadomych konwen
cji uczcstn::{ów. Q.\llilan pelni fun:•
cję 111ie tylko kozyfeusza, lecz i reż~·
sera. Groma:l.a uda5e i r;r~eży\va jed
r..c.c.::e;u:e~ \\.·ied.ząc i \vie-rzą c, że u
mo\t•nie ~otra.J.:te>~·a!'le ::ja~.\·y rey:-e
ze:1tu;ą isb.ie~ący r:.apr~;dę ś:.-:i<:t 
spra\vied;I~wc;,; ::i po~z:e:m:ikiej. Za
tem d '\·;ie młode '1Vie6n:a.cz;: i ~::ają 
Anioł0ki , trzecia - Dziewczynę. P y
mitywnc urzą{;ze:1:a teatra·lne pr;wu
ją n'.e~iJyt ~.pr ::o;n:e (prze;:yw2na ;az
da ·\:ara:1'.rn) - po:lk;:ełla'.ą.c :,cr..
\Ye:1c5c!1.abołć wi:!ow:s'."a. Xie.;.~ety, 
cllt:,g:e te·;;:~~Y oraz 19roiramowa p.ro
stcta i:~s:.enizacji czynią z moral!~e~· 
c0:·..::;j dość m:±ący i .trud::o u·,yi erzyć 
\V t:a~!1:r ż.c.v.·t"!:1ie uczes~1~ó\v. 

DL..ie \":rai:le~1: e roJi \Virl!l!O. ·:~:·e~ 
\~::...~:i~ :,:·:..'..~:! \.V~e:;ła\\·a 11i:::~L1::~ct\V
iz:::~:.;o. "~.:_~c~: tr.·:n.T:i~3ał si~ z zada::;a 
:-... 1<:ko:nit.!e (:1ai)rayv·cie: l'lie ~!11ies.ty) . 
\V c::yn.1 .pc.mc,~ły cioS'l:onałe kos~i~my 
-- .!cgc i ·?~·2 :~ó\l.- - ry1t:ni~z~:e s„,YG o
facrę ciziobiącyc'.1. Jedynyrn clt:chr.n~ 
. :-~a:.:y.:n"- :~3~ l:-p5ó:.·, ~~tóry do c~~ 
:·z~.:c· . ..:.·e~o po-:·:.:ą.:\:-:u \V . .!.J : c't.„~·a.dza ~-:~
t"pcdzie\\'i..1.:1e :::am iesza:i:e: p:.·z.0r2ża 
całą g:·om:?.ję, ła_c!:1:e z G.:iśla :-z e:n. 

Dc-:: :):·a.::::a <lo cz~..ści IV została z:-o
bio:ia \:a!'d::o zfa•::a:m:e, •według z:a.le
cc11 J:\.Iic:;:::ewitza. Ale O'\Jrr„c:c - \·.-y
posa:!.c„1y nav:et w ~uf:t - przez to, 
że za;mu~e cJo~łownie cah'; sce::ę le
at!'u, nie jest wcale „rr..nly". Drob:a
z.gcwy real!zm scenograf:; łączy się z 
p~·\r.·r::ymi r.:e!{o.;;1sei1:v.·e: r„c:j ~m.:. l.;ad 
cac~em \vi<lać resz::„d mulcwi~cł :{2-
pli ~y I:: ci:ę.i.-:i 11), a :..:c:nil~e:< w~·~:11~a 
~a·:-:, ~;::c~JY "'ył e!e:~~:y.czr.y fcelł: · cza ::J 
~wieci równyn1, czer'l";onym bla
sk::?rn). 

Ksi;id('. (Z~:::sław Mro-lews:":) to Q
źywire1y' v.-:zeru'aeir Hugo:ia KcJ!ą<a
ja - pe:t:·:rn. s.utan:ia ek: Gnvintt>
senc!a oJw:ei::en:cwej my;Ji. Nit ~e
nie ukazuje się raczej po to, aby być, 
n:ż r.-ióv:ić. GoJć - Gustaw - '\\'Y
pov;:e sill za i;:iomocą słó•v: ksiąez 
w:,·::az: swo5e s~anc\<.;b:~o ub'.orem. o
b;,:ozajami, s..;:>-0Bobem 2ag.ospodaro
'\ra„1ia w·n~t:::za . Nie dyskutuje z 
;: rze:- iw;1:~:ie:n ~"f)rC8t. gdyż uważa 
go 2;;.::~ie.~\\" z.a szt!1e~~a. ~etem - za 
t1p:orn: o:l p'.e::·wszego odsuwa :::i~ z 
do.b:-otl:y.-ym .pob~P.żanlem, od cl.ru:;ie
go - ;:e s~::achem. Spó::- ma więc 
<:h~:::a:<:er 'l:TI'lO"-".l'lY i abstrn'.tcyjny; 
chod.:!i ba:<lz!ed o kon1·likt po!taw niż 
kon:uetnrch o;:6b. 

P:-z~ciwni;;: Księdza (Jan E:igle:.-t) 
~-yró:b:a s:ę r:6w:1ie± 2~1acząc.·m 
stro:em - v:!:„owied!1io zm:c:i:a:1ym 
zgo::n:e z lo~::;:ą p:-::em:an po.> ta ci: 
P.uste!ni:~ - Gu:1taw __, U.p!ór. Zdej
m:ij ;ąc z. siebie 'kolejne .przeb.rania -
odsłania rawd:!i\ve oblicze; ja~:o u
p i6; wy.;ti;;pi w &o.>:ruE z krwawym 
iladem na 1Piersi - efek.tem samo
lbój::tego cios.u. Gdy .,.dobywa :sztylet 
i z~ w&citklą i-ron.'q (.d!da.>kalia Mic
id.ewica) ipo\\·ia<ia: ,.Blyskotkę niosę 
dla. j4snyc ii pa.n.ów"! - czyni zafod
wie ipól k\roku. Staje , nie zbi.iżając 

lrl~ <fo dt'rt'i; Xslądz ir~'117t!ł~ ttH 
t)•L-:o umowny gest, bardw nieśmia
ło powstrzymując niedoszłego mści• 
ciela. Oo2j c<l~1yw:ają swoje ro.le 
ja '.rby w ranach opero·M~.j '.t0i111We.n
cji - .przy1:i1;~ając clranui1t d o oi:lrz~
du. Gmtaw deklamu;e , śpiewa i -
prawic nic n:e przeżywa. Jeco sza
le:'l~·~·,1,;o to a:-gumc:-it, jest tu wł2~ci
wie ty ::o pti to, by pcgn~bić pewne
go sie.):e pr:::eci·.rn.::{a, lub ś.ciślej -
si~ompronti~otvać je.go u.pro.::.--zcwny 
racjo!1albn. Histor:.a trag:cz.nej mi
ło.ki vta~e się przesł.a:;ką w dowodze
ni-..i tnvaj ącym s.traszlw.-ie długo. 
Te:~st i!1s~ru::nentalaie uję~ego mono
logu nu~y jedna'.< widza, który musi 
wysłu::hać gooz::-i:-iej dr&klamacj1. Nic 
dzi\•mego, że Ks iąc!z (zresztą zgodnie 
z d idaskaliami) z.ostav.'ia Gustawa 
samego; najwyraź:1iej znudził się :a
dulstwem i!Zaleńca. 

Roz\t·i;i,zanie os:atniej słeny całko
~.-~::ie 'zes'Pc>.l a C:?:~ć IV z poiprzedzają
cym ją moralaetem. Do -clo;n:.."-u Księ
d:'a \:\'cłi...c;lzi grc.ir.aca (ta z kapg'icy), 
;:iy po.:,>rz2ć !":>eezni~a swo:ch bte?"e
sl:w (S')! C\ '.va zcirnzu oi>chodzeńia 
D3!adó~v) - Gus~wa - i 0<l~ie\vać 
sfcrmu1r.v~·z.ny orzez~ń morał. 

W te:1 spo~6S t::a~iczny koc-hane:;:: 
up:>:'obnił si<": do duchów po.>łusznie 
l\·ystę.pu;ący.Ch w 00.rzędzie; jego 
dzieje to jeszc2e jeden prz)-kład
p;·zest.rag."a, ,potw:erdz:ijąc;v ludowe 
w;e:-ze!1ia . A za 1\·stydzons Gugl~rz
reżyser o.di:ysktił aut()rytet wy!wrzy
stując niesforną z.jam: dla celów dy
<l<i:<tyczn:;c'.1 . 

Oczywi:'.,c:e, n:e n\()bl ko:i~rcmto
wać teorii K~eczma::-a z 9rn:..tyk~ bez 
uś-;y:adorr.ienia so'.:lie dzielącego je 
c?.asowc~o cly~t.an~u. ?\iem.niej przed
stawienie \":ydaje si~ mniej interesu
jące nł3 je~o w:zja. T\vórca eh.ciał (o 
c:~ym :h"::2:ic2y i arty1mł i spektakl) 
zrca·lizcwać widov:is·i.o;o odpow!adają
c~ estetyce Filomatów. Bo inne były 
poglą,dy :Mk'.dew:cza w roku 1823, a 
i~:ne w 1833; p:·a.<tyi<O\\'atne na~n11-
:1ie „D:::ia.<16w" k.crn.-:eńskich do J(ó11-
ce;ic;i ogar..-.1iającej cało~ć jest ,pew~ 
n~·m ana-chroni.zme:n. Ale wiadomo 
przecież, że np. ludność służ ·ła nie 
tr !rn do .,wydobyu:tu·.ia nauk moTal
nycit" (kl ~~yser pokazał), lecz s>ta
nov;·iła ta':-de e.;:t~yczne WYL''>~:anie, 
dral:1:ące ,...p~ze$ttirzale u,,odobani ci 
profc::arów", (o czyr:t tylkć .nap!.sał). 
Powsze.::lmle z..;ana jest la.picia.rna 
pa:·odla „D!lfodów" pióra Ludwika 
Q<;i:'!s·~ie.g.o: 

„Ciemno wszędzie, glueho w11zędtl'i1 
Co to będzie? - Glupatwo będzie." 

Utwor sz~oi;;ał i - de::ie!"'\r;ując -
lmdził z.ainte:::e30·.vanle. A ·iprzedsta
w:e:;ie we Współ ::.-żes!'lym nie ma w 
sobie :1ic z crn;ej ro.:nat:.tycznej ,.a
W<"!:i.gardowołci"; to !das~-:{41 podana 
w.raz z nau'.:wv:ym k~--n~-~tarzem. 
Sz:.:o:fa. b.o s!)os6to ódczy.tania 5C:3t 
c:erl:awy i moi:na by mu nadać na sce
:-i!e !ot"!nll bard~'.ej a:trakc:r~.n~. By
ło".:>y to r.a l'ew.n<1 zgo.-::lne z intencja
mi ~u>tora.. 

Tea~r Ws?ó!C'Zl9!lny - Adam Mc!cleo\';o:! 
~ „Dzlao:ly ko\tieńskie", i•ei.~ś~"'Os :cy 
I-l'.rec2mar; mt:.zyl;a Ber11aćfe1.1l tus~-
C".&ak. 


