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TEATR „Dziudy kowieńskie" 
W A SZ A publicz

no ć1 a eraz rzadką 
mo wość obejtzenia 

eałości „Dziadów" w ciąg.u 
dwóch wieczorów, na dwóch 
różnych scenach. W Teatrze 
Małym Adam Hanuszkiewicz 
prezentuje bowiem III część 
Mickiewiczowskiego ·dzieła, a w 
Teatrze Współczesnym Jerzy 
Kreczmar zrealizował „Ozia
cly kowieńskie". 

O ile pierwsza z tych insce
nizacji była przede wszystkim 
próbą kreowania dramatu po
litycznego, o tyJe druga jest 
sceniczną weryfikacją tekstu 
(część II i IV), który - wyda
ny w roku 1823 - miał wsze!-

~ kie cechy artystycznego ma
nifestu, programowej wypo
wiedzi polskiego romantyzmu. 
Jerzy Kreczmar był od daw
na rzecznikiem koncepcji, że
by obydwie części „Dziad<'.lw" 
wystawiać oddzielnie, ponie
waż każda z nich ma swoją 
myślową i stylistyczną odręb
ność. Premiera w Teatrze 
Współczesnym jest właśnie 
próbą scenicznego udowodnie
nia autonomii II i IV części 
„Dtiadów". 

Kreczmar sformułował kie
dyś na ten temat myśl nastę
pującą: "To bardzo wdzięczne 
zadanie dla teatru: oddać 
swoisty styl utworu. Pokazać 

ludowość służącą do wydoby
cia nauk moralnych, do poru
szania sumień w niewiernych 
kochankach l do drażnienia 
p1 zestarzałych upodobań pro
fesorów, pokazać uroki za
mierzonej naiwności i nastrój 
dydaktycznego widowiska ..• " 
Mają być za.tern „Dziady ko
wieńskie" - w takim ujęciu 
- n ic scenicznym zapisem 
folklorystycznej stylizacji, ale 
czymś więcej - przywoła
niem wizji świata polemicznej 
wobec oświeceniowych wzor
ców, negującej ciasny racjo
nalizm, inspirowanej przez ro
dzimą i autentyczną kulturę 
ludową. 

Kreczmar odczytał II 1 IV 
część Mickiewiczowskiego 
dzieła z pewną ostentacyjną 
wiernością wobec tekstu, bez 
żadnych dodatkowych efek
tów, a jednocześnie z troską 
o konsekwencję i czystość 
formy teatralnej. Ten cha
rakter inscenizacji podkreśla
ły kunsztownie prosta sceno
grafia Jana Polewki i inten
sywnie obecna w spektaklu 
muzyka Bernadetty Matusz
czak. 

WSROD uczestników ob· 
rzędu nie zabrakło akto· 
rów o wysokich umie

jętnościach, każda nawet naj
skromniejsza rola została tu 
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obsadzona w sposób staranny. 
Reżyser zainscenizował pier
wszą część widowiska w spo
sób dość statyczny, kładąc 
głównie nacisk na klarowną 
interpretację poetyckiego tek
stu i na muzyczną stronę jego 
scenicznej ekspresji. Obrzędo
we śpiewy prowadził z dużą 
wyrazistością występujący 
(gościnnie) w roli Guś1arza 
Andrzej Stockinger. Ale to 
wszystko nie wystarczyło, aby 
wypełnić dramaturgicznie te 
partie przedstawienia. Ich kli
mat był zbyt chłodny, ich 
rytm teatralny zbyt monoton
ny. 

Druga część spektaklu ma 
ostrzejszą tonację. Jest to 
przede wszystkim zasługa Ja
na Englert!', który kreował 
rolę Gustawa z siłą, precyzją 
i bogactwem środków wyra
zu. I aktor 1 reżyser dobrze 
zdawali sobie sprawę z tego, 
że ten liryczny szalony mo
nolog to nie tylko indywidual
ne wyznanie, lecz i „spowiedź 
dziecięcia wieku", swego ro
dzaju studium romantycznej 
uczuciowości. 

Kreczmar - świadom po
trzeby pewnej równowagi ra
cji - starał się zapewnić En
glertDwi mocnego adwersarza, 
obsadzając w roli Księdza 
Zdzisława Mrożewskiego. Jed
nakże ta decyzja nie okazała 
łi• w pełni sz;częśliwa. Mx'o-

żewski zagrał z właściwą so
bie aktorską kulturą, ale nie 
uwierzytelnił psychologicznie 
postaci, był zbyt gładki i hie
ratyczny. Dlatego też ważny 
wątek ideowego i moralnego 
sporu między Gustawem a 
Księdzem pozostał nie zary
sowany wyraźnie w przedsta
wieniu. 

N
IE jest ono przy całej 
swej profesjonalnej rze
telności przekonywają

cym dowodem na to, że „Dzia
dy kowieńskie" warto trakto
wać w teatrze jako utwór o
sobny i samodzielny drama
turgicznie. Tego rodzaju teza 1 

łatwiej sprawdza się w eseju, 
niż w konkretnej realizacji. 

II l IV część „Dziadów" na
bierają na scenie pełniejszego 
wymiaru l znaczenia dopie
ro jako część większej całoś
ci. To nie tylko kwestia cią· 
:ienia określonej tradycji. To 
prawda - któr111 w sposób 
może paradoksalny - po
twierdza in.soenizacJa Jerze
go Kreczmara w Teatrze 
Współczesnym. 

JERZY BAJDOR 

Ad.am Micldewlerz ,,Dztady Ir.o• 
wieńskie" • muzyk'\ Bernadetty 
Matuszczak. Re:iy1er1a - Jerzy 
Kreczmar. Scenografia - Jan Po· 
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