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sceny
"Dziady" MicldewtC'llll. muaiałby odwiedzić dwa teatry: Mały, gd:z..e grana jest cz. III oraz;
Wll)>Ółczesny, który wystawia c:i;.
II i IV. Nie traćmy nadziei, ie
któryś z teatrów pokusi się jeszci.e o pokaz.anie „D:r.laduw Wjdowi. ka", prz.edziela;ących chronologicznie cio;. IV i cz. III wówczas na.sza :imajomość tego
dz.iela będzie pełna. Oczywiście
pod waru.1kiem, t.e po obejrzeniu
tego ,,dziadowskiego" serialu oddamy się w domu - z ro:ikOSUł
- lekturze „Dziadów" prawdziwyich, to jest tych, które Mickiewie:& naplsal.
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ma on I tak poro IU'ltkla
w tym roku do warszawy: zarówno
Ilanuszkiewi.cz w T. Małym, jak 1
Kreczmar w T. Współczesnym lnscenlz11j111c tylko C'lęść arcydzieła. z m u' 'I en i b y l i grać niemal cały tekst,
by zapełnić wleczór teatralny I to
je~t ten olbrzymi profit s wystawiania ,,Dziadów" 1ystemem aerlalowym.

JERZ
KRECZMAR wystawia.! już kiedyś (w Katowicach) oddio;ielnie cz;. III, wpisując się na trwale tą znakomitą
in5Cenl~Cjł\ w acenicme kroniki
,,Dz;lad(>w". Kreczmar jest w teatrze racjonalisbł miał wię«
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a. iv
dwiema pozostałymi, pr:z.ygotowa(druga
część przedstawienia),
nyml obecnie. Inscenizując więc
stanowiącej jakby ekspozycję i
t.eraz część II a więc właściwy
summę polskiego romantyzmu,
obr:t.ęd „dziadów", poszedł na pełną poetyckich piękności i fi:zi:rabm' i czystą atylizację w
lozoficznych refleksji. Gustawa (i
przedstawianiu zjaw. O ,,styliza- · Upiora w cz. Il) gra Jan Englert.
cji" mówi już widniejące na afiPięknie przekazuje wiersz oraz
„u 21azwisko c„.neografa Wito!· zmienne nastroje kreowanego boda. Borkowskieg<>, który mógł rozhatera, zawodzi jednak w parwinąć wą inwencję zwłasz.cza w tiach śpiewanych, których jest
ecenie z Widmem i Krukami; niejak wiadomo sporo (głównie instety osobowość artystyczna Wie- krustacje z Goethego i Schillera
sława Michnikowskiego nie pod- oraz :z. „pieśni gminnej"). Tneba
dała się łej stylizacji. Pięknie i było albo zrezygnować ze śpie
czysto ~realizowały natomiast re.! wania albo obsadzić kim innym;
t.yser ·ki zamiar Joanna Szczepkopierwsl':A sugestia - ze względu
wska (Dziewczyna) oraz Ewa Blana wartości, które wnosi Englert
•zczyll: i Gabriela Kownacka (Ado przedstawienia, wydaje się
lllłołki), Mocną pozycją tej części
jednak s.luszniejsUi: Co prawda
pr?Jedstawienia
jest Pustelnik
wolałbym oglądać go raczej jawystępującego gościnnie Andrzeko Konrada
Ja Siockłngera, którego niski, głę
Są też kłopoty z dziećmi. Jest
boki i bogaty 'N intonacje Óas ich aż troje, ale tylko to naJnarzuca klimat obrzędu urówf',o mniejsze powinno zostać - dwow partiach wokalnych jak i móje pozostałych mówi jak w kiepwionych. Zapamięta aię też z tej
skim szkolnym teatnyku. Ale te
części postać Starca. - jeszcze jerwsio;ystkie mankamemy aktorskie
dna piękna kreacja Henryka Bopostaci io; cz. IV rekompensuje akr11w k-leg11.
torstwo Zdzisława :'.\irożewskiego
Cz. II „Dziadów" poprzedził . w roli K ięd~: jest w tej postazgodnie
chronologią (chociat
ci wiele ciepła, wyroio;umiałości,
napi!an pótniej) - „Upiór", podobroci i siły.
ysl o rozbity ..._ glosy czest. ó obrzędu.
I jeszcze dwie uwagi. Otóż przed-

stawienie wydaje- się stylistycznie niespójine - oble inscenizowane części
1,czy tylko postać Gustawa. I uwaga
druga: krzy:t na piersiach Guślarza,
to nie najlepszy pomysł. w pamiętnej
inscenizacji lwowskiej Leona Schillera (a za nim poszli tu niemal wszyscy następni inscenizatorzy) Guślarz
trzyma krzy:I: w ręku („czy widzisz
Pański krzyż?!") - jest to nie 21 n a k
lecz rekwizyt. W T. Współczes
nym Guślarz odpędzając „osoby moralitetu" („a kysz l a kysz!) albo dotyka zawieszonego na piersi krzy:l:a
albo - co gorsze - trzymanym w
ręku kijem kre,;u w powietrzu znak
krzy:ta. A przecież zarówno autor w
nocie o „Dziadach" jak też Ksiądz
wyraźnie określają obrzęd „d2ladów"
jako „zabobonne praktyki" i „obrzę
dy pogańskie" ora7 „pełen guślar
stwa obrzęd świętokradzki", który
„pospólstwo nasze w grubej utwierdza ciemnocie". Skad więc ten krzy:t
- symbol chrzekljaństwa na piersiach Guślarza?

No, ale ciesl':ffiy się t;"m, co mamy, chociażby to było na dwie ra•y. Powstaje więc tylko westchnąć, kiedy Gustaw woła „Przywróć nam Dziady". Tylko, że on
miał do kogo wołać.
STEF AN POLANICA
Adam Mickiewicz -

wieńskie''·

l"rc1n1cra

"" '""" .„....„.

7

„Dziady ko-

Teatru WspłJ.~
Kret:zn1ar,

cze!'neę-o. R"'iyreria Jerzy
!"(' 0"":r"'''l1 Jan Pr.'ewka,

choreogra ...

