
I 
próbę konfrontacji z działaniem 
scenicznym, ale przedstawienie to 

· rozpala, wr.wołuje dyskusję, zmu
sza do myslenta. 
Otrz;)'mallśmy w pierwszym rzę-1...---------------- dzie nową propozyi:ję bohatera, je 

. . E:o romantyzm nie wiąże się z tra-

M YSŁĘ, że premiera „Dzia- dycyjnyml pojęciami 0 samotnym 
· dów" A<lama Mickiewicza buntowniku szturmującym niebo 1 
. na scenie Teatru Ws~łcze- -9 0„a. Gus\aw Konrad obna-ta 

snego znaczy ~uto więcej, przed nami s.wą psychikę, zwierza 
nit wpisanie do wielu inscenizacji się z własnych rozczarowań. Jest 

. jeszcze jedn~j propozycji scenlcz- przepełniony gorycz:i, zawiedziony, 
_ nego wldzema tego utworu. Jan jest bliski naszym rodzajom od
:Mociejowskl, pod<;>bnie jak Inni czuwania. Jego tal wyplywa ze 

_realizatorzy nucklewlczowsklego świadomości te wszystko w co 
. dzieła, stanął przed problemem ' 

. • • 

Wł. Ilednarskl I A. Koplczy6 ski w Jednej :i:c scen spektaklu. 
organizacji tekstu, ujt;c:la i ufor
mowania myśli autora w pewien 
układ. Kierował się zapewne zna-

. ną uwagą, zawartą w paryskim 
wydaniu utworu z roku 1844., że 
„poemat Dziady stanowi jednąt nie 

:·przerwaną całość". Materiał llte
racki - ujęty więc został w formę 

-trzyczęściową, uwzględniającą u
. kia<! według numeracji, a tytuły 
poszczególnych par li! wzięto z 
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„Dziadów części IV" - „Godzina 
. mlłoścl", „Godzina rozpaczy", „Go 

dzlna przestrogi". Notatka zamlesz 
czona w programle przedstawienia 
lntormuje lojalnie o dokonanych 

' skrótach, scenariusz teatralny wy
korzystuje mniej więcej jedną trze 
cią tekstu dzl"ła. Propozycja jego 
odczytania I interpretacja zmierza 
ją do szukania w utworze Adama 
Mickiewicza tych współbrzmień w 

- dzi"1ejszym odczuwaniu, które de-
- cy.dują o miejscu myśli autorskiej 

w naszej śwladomoścl. Tajemnica 
V.'l~lkości I żywotności tego utwo
ru na scenie zasadza się na śwle
tości I jego przemawianiu do wy-

. obraźnl każdego pokolenia. Oczywi 
ścle tP.atr ma prawo s:wkanla ro7-
wlązań niekonwencjonalnych, tak 

. jak - stało się I tym r:izem. Nie 
celebrować tekst mielibyśm'.V 

- wówczas wlelogodzi.nny •pektakl 
: trudny czy wręcz niemożliwy do 
. odbioru! - ale ko•ztem bolesnych 

dla filologa, choć oczywistych dla 
- teatru operacji, formow~ć J!O na 
r rniart: naszvch doznań, odczuć, mv 
_ ś\1 I watpl1wości. - To przeciet 
obowiązek każdego retysera. 

Propozycja Jana Maclejowskl~go 
zawiera wiele przekory, prowoka-

. cjl, je~ polemiczna w stosunku 
do Wielu dotychczasowych ujęć sce 
nicznyctt „Dziadów''. ~potykamy 
w niej partie, w których zamysł 
r~serskl nie •wsze _ wytrzymuje 

wit!rzył, runęło. Samotny buntow- trzymującej próbę sceny. Bardzo ~ca bólowi, udręce z jaką się zma
nik jest bogatszy o jeszcze jedno udany jest pomysł prowadzenia ga. Romantyzm postaci sygnuje 
rozczarowanie. Kochał nie będą~ chóru w kierunku recytacji, opar głównie wewnętrznym niepokojem 
kcchany, pytał - nie znajdował od tej na łamanym rytmie szeptu, co świadomością podjęcia zadań w 
powiedz!. Gdy wraca z wędrówki przypomina niektóre dośwladcze- imię najwyższych racji. 
znaczonej piętnem gorzkiego zawn- ma z muzyką konkretną. W dru
du, domaga się odpowiedz! od g;ej części, w „Godzinie rozpaczy" 
Księdza - Nauczyciela, który kle- spotykamy bardzo przekonywają-::ą 
rowal myślami ucznia, nakazywul formę zespolenia w trójgłos Kon
walczyć, pobudzać do aktywnego r~da ze zmaterlallzowanymi Du
d:dalanla. Gustaw Konrad wędruje chami z lewej i prawej w scen!" 
pe świecie, którego sceniczny w więzieniu. „Sen Senatora", to 
kształt wyznacza wizja plastyczna kolejne zwycięstwo reżysera, któ
Stanislawa Bąkowskiego. Walory rego myśl· odczytał bardzo jasno i 
r..1alarsk1e prol)(>zycji scenograticz- podbudował aktorsko Janusz Ki
nej stanowią jedną z niepodważal- J,lfskl w sposób budzący wysokie 
nych wartości przedstawienia, wej tiznanie. Próba przeciwstawienia 
dą zapewne na trwale do histor!l Konradowi, jego przyjaciołom i to 
tworzenia oprawy mal::rskleJ „Dzia warzyszom walki świata „salonów" 
dów''. Przestrzeń sceniczną wypel- 7nalazla jedn3k wyraz sceniczny 
nia rodzaj korytarza czy tunelu o nmazujący jej ostrość polltyczną . 
nikłym świetle. Bohater osadzony Pomysł konfrontacji ludzi żywych 
w takim wnętrzu musi decydować ze światem kukieł 1 marlonet. co 
•lę na rzeczy ostateczne, być wiei- podkreśla jeszcze kolorystyka ko
k.l albo podły, walczyć albo nic sltumów, poruszających się w takt 
podejmować dzlałania. Dochodzimy melodii, przenosi rozwląz:tnie In
więc do sed!la myśli reży•erskiej scen!zacyjne ponad treść literacką, 
- Konrad krocfy drogą pokolenia przytłacza ją ze szkodą dla czy-
1ego rówieśników, wiodącą prze7. telnoścl, zacierając w niej wyrat
rnrok, ciemność, przez więzienne r.ie zaznaczone ostrze. 
c-ele, przez doświadczenie ostatniej 
wojny. 

Przedstawienie daje wiele roz
wiązań reżyserskich, które będą 
zobowiązywać następnych Jnsceni-
7atnrów. Piękną oprawę nadano 
części obrzędowej, znakomicie wy-

W spektaklu jest dwóch wyko
nawców roli Gustawa - Konradn. 
Andrzej Kopicz:rńskj przełamuje 
tradycje czysto nawet 7.ewnętrz
nych cech portretu bohatera, Jest 
wrażliwy, pełen wahań, patos sta
wiania l\)'tań światu ustąpił miej-

Nieco inne odczytanie tej post1'
Cl proponuje Zdzisław Krauze. Je•;t 
mniej uwrażliwiony, dysponuje 
większym skupieniem, chłodem 
refleksji tłumiącej ogień walk!. 
Ta druga propozycja aktorska wy 
daje sie bardziej zbieżna z Inten
cją ogólnej tonacji przedstawlen'a. 

Do zdobyczy aktorskich spektak
lu zaliczyć także należy ro!ę Księ
dza Piotra, którą kreuje Zdzisław 
Bednarski. 

Być może, że sporo osób nie zn•,j 
dzle w tekście płynącym ze sceny 
miejsc znanych, pamietnych z czę
stego obcowania z utworem, CZ<'- , 
stej Je110 lektury. warto jednak 
l'zmyslowić sohle, że „Dziady" A
dama Mickiewicza w reżyserii Ja
na Maciejowskiego cechuje bardzo 
CEDTIY walor przymlerzenia utworu 
do doświadczeń naszej epoki. za
proponowano taki kształt scenicz
ny utworu, który prowokuje, ża
c-heca do dyskusji, nie pozwala 
być obojętnym. A łe cechy posi"
dają przecież tylko wybitne reali
zacje scehlczne. 

WIESŁAW GŁOWACZ 


