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KOWIEŃSKIE 

Dobrą sławę i wi.elką popularność 
wśród wspólczesnych II i IV części 
„Dziadów" przycmiłd późniejsza 
część Ul . Tymczasem dla pokolenia 
romantyków . wi.ersze. , Dziadów" 
kowieńskich stanowiły manifest 
nowej uczuciowości, fascynacji lu
dowosci ą . t a jemniczoscią swiata 
grobów i wiarą w sprawiedliwe do
pelnienie popełnianych przez ludzi 
nieprawości. Późniejsza kańera III 
części , trafiającej w centrum pro
blematyki narodowej, zepchnęła 
jedne z najpiękniejszych strof o mi
łości i sprawiedliwości w cień . 
Utrwaliła się praktvka insceniza-

cyjna, która część IV zaledwi.e sy
gnalizowała, skoro rozmiary „Dzia
dów" jako całości przekraczały 
możliwości percepcyjne widza. 
Próby wystawienia całości kończy
ły się niepowodzeniem. 

Teatr Współczesny w Warszawie 
postanowił przypomnieć owe żyją
ce w cieniu W<elk.iej Improwizacji 
części arcydramatu Mickiewicza 
powszechnie traktowane jako roz
winięcie wątku osobistego, swoisty 
przedtakt przed dramatem wlaści
wym. Bylo to z,ł ierzenie polegają
ce nie tylko na rzypomnieniu teks
tu , mniej już d iś czytywanego, ale 
także próba- kiej interpretacji, 
która odpowia<!ałaby wspólczesnej 
nam wrażliwośri. Z trzech możli
wych dróg rea\izacji „Dziadów" , 
3 więc zbudow.nia widowiska od
wołującego si~' o świadomości ro: 
mantyków - owiska poniekąd 
archeologiczn o, skonstruowania 
spektaklu wskazująego na współ
czesne, uniwerst\lne motywy, wre
szcie stworzenia dzieła s lizowa
nego, w którym zarówno pr gląda 
się świ.adomość romantyczn jak 
i nasza dzisiejsza o niej wied 

reżyser Jerzy Kreczmar wybrał dro
gę trzecią. 

Wybór drugi stylizacyjnej dał 
trafne rezultaty. Widowi.ska nie 
skrywa swej teatralności, nie pró
buje wmawiać wi.dzowi., że po sce
nie snują się „prawdziwe" duchy, 
nie sugeruje, że Gustaw-Pustelnik
Upiór jest jednym z widzów. Styli
zacja znałazała wyraz w znakomi
tej muzyce Bernadetty Matuszczak, 
odwołującej się do pieśniowości lu
dowej i pieśni religijnej, a zarazem 
operującej nowoczesnym język.iem 
muzycznym, w wielkiej urody sce
nografii Jana Polewki, który odtwo
rzył na poły realistycznie, na poły 
symbolicznie (kotara z mglistymi 
ikonami) klimat Mickiewiczow
skich wnętrz. 

Część li - rozgrywająca się w ka
plicy stała się świ.etnym koncertem 
zespołu Teatru Współczesnego. Po
wstawały przed naszymi oczyma 
żywe obrazy, uzyskiwane zhar 
nizowanym ruchem sceni 
Hieratycznie brzmiały c ' , wy
konane po rnistrzow u, którym 
przewodził An · tock.inger ja-
ko Guślarz . eh chórów dawno 

nie słyszało się w teatrze: wykona
nych z precyzją, dyscypliną, bez
błędnym poczuciem rytmu. Nic 
dziwnego, skoro w chórach wystą
pili artyści tej miary co Zofia Mro
zowska czy Barbara Drapińska . 
Piękną kreację stworzyła Joanna 
Szczepkowska jako zjawa Dziew
czyny. Potrafiła oddać lekkość, 
mglistość, płynność, niemal prze
zrocz?stość postaci , a w partii śpie
wane, zadokumentowała umiejęt
ność wbtelnego cieniowania. 

Jan Engle rt - kreujący Gustawa 
- staną! przed niezwykle trudnym 
zadaniem. Jak wi.adomo, IV część 
jest właściwie wielkim monodra
mem z niewielkimi wtrąceniami 
pobocznych postaci. Po wielogłoso
wym koncercie widowiska, Eng,lert 
musiał sam zrównoważyć efektow
ny wysiłek całego zespołu. W dużej 

ierze udało się Englertowi spros
twać tern..- zadaniu. Był świ.etny 
w końcowej partii jako Upiór, nie
mal ironiczny w wypowi.adanych 
przestrogach, przekonująco rów
nież .oddał obłęd Gustawa. Nie 
w pelni powiodła się aktorowi par
tia liryczna - monolog o wielkiej 

miłości, prowadzony z nadmiernym 
napięciem głosowym. Zbudował 
jednak Englert postać interesującą 
i potrafił przekonać wielu młodych 
widzów do piękna Mick.iewi.czow
sk.iej strofy. 

A zatem to niecodzienne widowi
sko zakończyło się sukcesem. Nie 
nawykli do takiej prezentacji 
„Dziadów" czujemy brak lr\,'!Prowi
zacji, Balu u Senatora i tylu świet
nych partii dramatu. Trudno prze
widzieć czy propozycja Jerzego 
Kreczmara znajdzie kontynuato
rów. Na razie możemy poczucie 
niedosytu zlagodzić wizytą w Tea
trze Małym, gdzie Krzysztof Kol
be rger mierzy się z rolą Konrada . 

TOMASZ MILKOWSKI 

Adam Mickiewicz, „DZIADY KO
WIEŃSKIE" z muzyką Bernadetty 
Matuszczak, Teatr Współcze ny 
w Warszawi.e, reżyseńa -Jerz e
czmar, scenografia - Jan ewka. 
Choreografia - Witol orkowsk.i. 
Spektakl w dniu lutego 1979 
roku. 


