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Czymze to juz Dziady nie bywaly? - mszą ojczy-
Źnianą, po|ską Golgotą i tubą narodową. l|eż to
wspólnych nieszczęść potrafily wpisaó w Dz,iatly ko-
lejne gencracjc? I|e wskrzesić nadziei? ||e sumień

obudzić? W ko|ejnych wystawieniach przeglądają

się n.rpięcia polityczne i spoleczne emocjc poszcz.e.

gólnych dekad. Wystarczy przypomnicć Leona Schil-
lcra, Konrada Swinarskicgo i Kazimierza Dcjmka.
Pamiętnc inscenizacje bcz wzg|ędu na to' czy mie.
ścily się w kategorii tcatru rcligijnggo czy intcrwcn-
cyjnego, charakteryzowalo to, żc mialy związek ze

stancm świadomości uwarunkowancj oficjłlnymi na.

kazami.7u6wno wtedy, kiedy rv naiwności ludowej

musiano ukrywać pcawdę o silach nadpzyrodzonych,
jak i wówczas' kiedy ze sceny wyg|aszano plomien.
ne mowy i manifesty stające się natychmiast komen.
tazem do wydarzeń wspólczesnych. Chwile zagrożrnia
bytu narodowegot momcnty przesilćń politycznych
i spektakularnych zachwiań racji moralnych po|ary.
zowa|y dramat wokóI jednego z trzech ramion wie|-

kicgo rrójkąta: NARÓD, BÓc, woLNoŚĆ' To one

podpowiadaly trop interpretacyjny' dający widzowi
szansę, by w Dziatlach mógl rozpoznać swoje w|isne
doświadczcnia. obojętne' czy wystawienia nadawaly
i m patriotyczno-rewolucyjny ksztalt, czy eksponowa-
|y ich moralitetowy chlraktcr albo też szopkowo-mi-
steryjną postać' Przez ca|e lata te.rtr odpowiadający
wrażliwości epoki mial przewagę nad !ym, który jest
ty|ko ukloncm w stronę tradycji. Czy zatem dzisiaj.
w naszych pohistorycznych , jcŹeli wierzyć diagno-
zic, czasach warto sięgać po ten draml[ nrr ,,Święto
i nicszczęŚcie''? Co z Dziutl(lw wykrawać' żeby i dzi.
si:rj wydawaly się ważne i potrzebne?

Krzysztof B abicki, reżyscr lube|skiej reali zacji
zachował się wobec tekslu z dużą powściągliwością
i skonstruowal nldzwyczlj oszczędnc pncd.stawic.
nic. Minimalistyczna scenografia - purę ram obrazów
ustirwionych w glębi sccny jak pod ścianą pracowni
ma|arskicj i sztaluga jako glówny motyw architckto.
niczny zagospodarowujący sccnę. A wszyslko zato.
pione w nlroku. Rama czerni skupia uwagę widza na

wykudrowanym obrazie, by po chwili wch|onąć go
nignral calkowicie, jak za jakim rr tysz. Ciemność
zaciera granice między tym, co rzeczywistc i nieęc.
czywiste, l' podobnic jak w tcatrzc Lcszka Mądzika'
z przestrzeni' której nic dosięga Światlo' czyni pc|nc

tajcmniczości miejscc zespoleniir się pIrnów. Porzą-

KWARTALNIK
LITERACKI

Z Oleszkiewiczem i bez

dck metafizyczny glęboko wnika w strukturę zlem.
skiej rzeczywistości. Tbn zabieg wizualny znakomi-
cie wyklada Mickiewiczowską ideę współobecności
|udzi i duchów. Wręcz unaocznia ich równy status.

o inscenizacji można powiedzieó, źe adrcsowa.
na jest do tych' którzy chcą traktowaó D7iady jlko
pozycję z k|asyki narodowej (ostatnia premiera Dziu-
drjry w Lub|inie miala miejscc 26 plź,dziernika |926
roku) Przed oczyma tych widzów ma się przesunąć

ka|cjdoskop sccn wizyjnych i realistycznych, które

będąmogli przede wszystkim poznać |ub ty|ko przy.
pomnieć sobie. - Teraz Dziedzic, symbol wyzysku,
teraz plocha Zoshi gr:rcz,ycy tlwu ziarka, potern Gu-
staw, czy|i tak naprawdę nieszczęśliwie zakochany
Adam Mickiewicz' zaraz Ędą więŹniowie' ofiary ca-
ratu no i wrcszcic Wielku luprowizacju - sp6r poety

z Bogiem o wolność narodu' obejzeć nasz arcydra.

ma! w culym bogactwic zaproponowanym przcz autG
ra. Drama! skomplikowany' z wieloma nicjrsnoŚciami,
którcgo intcrpretacja w różnych szczegó|owych kwe.
stillch naslręcza probIemy literaturoznawcom, a który
jednoczcŚnie bywa rokrocznic wykladany w tysią.
cach klas i upraszczany w niczliczonej i|ości bryków.

Czy to jcdnrk dostatecznie ambi(nc zadanie? Szczc-
gó|nie dla inscenizatora, nie dla samego teatru jako

instytucji. Któremuż z nich nieobce marzenic, żeby
nu dziele postlwić swój wlusny znak..

Zaproponowany ksztalt widowiska - z pla.ską, pra-

wie niczym nic zagospodarowaną sceną. z wyraźnym
podzialem na miejsce akcji i pub|iczność, z jednym

tylko antraktem, który nic odrywo od zmicnnych obra.

zów i pozwa|a się zatoPić w wykreowanej rrcczywisto.
Ści - ma szansę satysfakcjonować. Pozwa|a bowiem
myś|eć i czuć' chociaż nie bazuje na zuanga:źowaniu

widza. odslirnia lajcmniczy świat' nic proponując
jcdnak w nim uczestnictrva. l z odbiorców nie czyni
skonso|idowancgo t|umu, ty|ko każdego z nich pozo.

stawia w jcdnostkowej relucji. Rodzaj owego kontuk-

tu pozornic zostaje sprawą ka:żdego z nich, alc pew-

nc oznaki bywują znamicnne. Są na przyk|ad różne

ciszc na widowni i różnc ok|!śki po przedstawieniu.

Są brawa '.wspólnotowe'' i jest sumo pojcdynczych
braw. Pierwsze stanowią wyraz odkryĘ naglc więzi
międz.yludzkiej' kiedy widownię zespala jedna myś|,

<Jająca na chwi|ę poczucie mocy, Drugie zdają się
mówić, żc wobcc niektórych spraw każdy musi po-

zostać sanr, chorcirrż w ich i.stocic *wi powszcchność.
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I tak przy dzic|c Mickiewicza na samotną ret.leksję

skuz.ujc wpisanc wcń pytunie o sens Iudzkicgo losu.

Ów egzystcncjalny poklad dranaru przedstawia nam się
jako propozycja do wydobycia przcz każdego z nas

pojedynczo ze zmaglń Konrada z niebcm i ziemią,

dośtviudczeniem zbiorowym i indywidualnyn. l bez
rvzg|ędu, jaką trcść spoIccznq mu się przyda, będą
obrazowaly drogę ku wla.snemu celowi 1x:lną prób iblę-
dórv. Zmicrzającą do ptzezwycięŻenia ziern'skich ogra.
niczeń, jakby za sprlwą podszcptu'. Czkltvieku gdy.
byś wietlziul, juktl lłvoja vktdztt. Walkę zc zlem tcgo

świirtlt podejmowaną Prfez jednostkę, krórą rozdziera
duaIizln naLury ludzkiej - malość i wznioslość i próbu.
jc odna|cźć w sobie (o wszystko, co przezwycię'zl
konflikt postaw.

Widorvisko nra wlŃciwie wicrni1 wobcc oryginaIu
kompoz,ycję, chociaż spcktakll z'lczynl się fragmcn.
tcm Us|ęPu, a nn scenie pojewia się męzczyznl przy

.sztir|udz,e. |..') _ I kk'ż. on? - I,oluk, jes! mularlem,/
Lt:cz. go łvkścivt,iej naz.ywać guśIorzem,/Bo davntl ocl

|urh i pędzla odwykru1l,/hibLijt1 t1,Iko i kubałę bada,/
I tttó*,ią ttuwe|, że z tluchani jadu/ Ten malarz to nie
tylko bohater lll części Dziut]tiw, wymicniony z na.

zwiska oleszkicwicz (Ustęp: Dz.ień przed powtltlzit1

patartbursktl 1824 po<Jajeje w podtytulc), alc auten-

tyczna postać, którn w życiu Mickiewicz-u odegra|a

istotną rolę' ByI anystą i teozo[cm, działaczem pc.
tcrsburskich Ióż masońskich i opickunem nrislycz-
nym pocty, u którcgo zl\zczepil ideę rozumicnia hi-
stor.iijako ofiary i odkupienia. Można oczywiścic nie
zwrócić uwagi na dekompozycyjny zabieg i w mału.
rzu nic rozpoznać pelnego cnót i g|ębokiej nauki pro.
|cty, który przcwidzial powódź petersburską. Naj|ep-
szy przyklad. że któryś z rccenzentów zobaczyI w
nim Jacka Mulczewskiego (nieporozumienie wzięlo
się chyba srąd, iż kiedyś w progrlmie do Dz.iudów,

które Maciej Pru.s wystawil w gdariskirn Tca(rzc Wybrze.
żc byIy rcprodukowanc rvlasnic jcgo obrazy, a !craz
widać skutki |ektury reccnzji). Jeźc|i więc nawct d|a

rvtajcmniczonych klucz ten nie jcst aż tak oczywisty,
nlożemy bez blędu za|oiyć, żc i większość lvidzów
motyw sztalugi będzie traktorvać jako symbo| obra.
zu świala pncfi|trowanego przcz indywidualną wraż-
liwość anyst-v, wizję powstalą z subiektywnie prze.
tworzonych bodźców. Tym bardziej, żc sccnografia
zachęca do tego. Chociaż można się spierać, czy to

uk|on zlożony pod adresem historycznej postaci. czy
tylko figurl urtysty' jirko jcdnostki o szczególnynl
potel)cja|e duchowym, który ją popycha w kicrunku
tiljemnic. To sceniczny o|cszkiewicz prowadzi obzą.
dek wywolywunia duchów, a Potcm w trakcie calcgo

spcktaklu pojawia się tam, gdzie miejsce Guślurza.
Jcdnuk <lo końca nie ma pewności' którym ze wspo.
mnianych atrybutów chcial go obdarzyć autor inscc-
nizacji. Może to w|aśnic wątek biograficzny z ż.ycia
wieszcza mial zwrócić nlszą uwagę na wielość sil
sprawczych powodujących gcniuszem Mickiewiczu?

Zrmiast d l u go rozważać moż| iwość przychylen i a

się do tcj czy owej koncepcji reżyserskiej, trzebr po.
wiedzieć, źe dwie wyróżniające się krcacje aktorskie
rozk|adają akcenty w nieza|ezny od przyjętych roz-
wiązań sposób' W pamięci widzów pozostają indy-
widualne dramaty: Gustawa-Konrada, a wlŃciwiej
byIoby powiedzieć Konrada i Nowosilcowa. Dwu cal.
kiem odrębnych posttlci, jilkby ich nawct nie spinala
historia. Stworzony przez Jacka Kró|a nieszczęśliwy
kochanck jest dopiero zapowiedzią poszukująccgo wraz-
liwca. Dopiero |a I mprowiz'acj a,,z |óźl.k,,l,, (akby <la.

Iekie echo Różcwiczowskiej Kurtoteki) je.st prawdziwą

szarżą wykonawczą. To już. nie ty|ko furor poeticus.
To podnieccnie znacznie dalej idące. Chorob|iwe i na-

tchnione równocześnie' Pokazujące moment' kicdy
bunt przestaje być wyrazcm pychy' a stajc się bze-
mieniem misji spoczywającej na wybranym. Jes! coś
niebywa|c wzruszająccgo w sylwetce mIodzieńca, kic.
dy tcn wstaje z lóżka. chrvieje się, z Powrotem cięż.
ko opada - rozgorączkowany i drżący. owija się ko.
cem i sicdzi jak nuslroszony ptak, wrcszcio zaczyna
prostować jedno skrzydlo. Wstaje jnk ktoś, kto le.
dwie trzymu się na nogach. Jak chory orze|, co nie

ma sily zcrwać się do |otu. z trudcm |apic oddcch.
A koszulu nil rozgorączkowanej piersi pokrywa się
coraz większą plamą potu' Swój wielki mono|og koń.
czy na podIodze, zwijając się jak cmbrion i rozkla.
dając krzyżcm. I nie wicmy, gdzic się zaczyna mcta.
Flzycznl boja:Źń' a gdzio oz.nuki wyczerpania atakienr
choroby. A pzy tym jak on mówi? Glosem jasnynr

i silnym, szePtenr,, rzężąc, marnrocąc, skrzccząc i kwi.
ląc. Ni to |kając. ni się śmiejąc' Dar improwizacji
przestaje tu być darcm bożym' który z Konrada czyni
ponlazuńca, azdczynn być tylko wyrazetn nonkonfor.
mizmu' trochę os-Zalalym żądaniom rozwiązań osta.
tecznych.

Drugą ważną ro|ę i swój sceniczny mikrokosmos
stworzyl lgnacy Gogolewski w roli Nowosilcowa
(sicdemdziesiąt pięć lat temu nu lubelskiej scenic za.
gral ją gościnnie Aleksandcr Zclwerowicz, jcgo
mistrz i nauczyciel). Kicdy widzimy Scnalora we śnig

inspirowanym przez diably, to dostojnik Ieżący na

wraczanym przez nie szez|ongu samą pozą wyraża
calą przewagę wob€c otoczenia. Jest p€|en mocy. Jed.
nak po chwiti widzimy go w zupelnie nowynr wcie-
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|eniu. JakŁ tragiczny wydaje się, kiedy zaczyna go

pześtadować obsesja nie|a.ski u cara i wije się u stóp

meb|a w stużalczej pozie' Ledwic przestają nim rzą.

dzić |ęki, a już tcgo zdegradowancgo w samotności

czlowieka widzimy, jak upozowany na oczach ludzi

z cynizmem uprawia parodię galerii. Niecierpliwymi
gestafii, znudzonym Iub ironicznym tonem' Inny wśród

fanlazmatów, inny wśród |udzi' Zyjący w stanie po.

mieszania świrdomości. Pogardliwy wobec cierpienir
innych i histerycznie czuly na rvlasne. Postać z calą
pewnością nicmilu' a|e po ludzku przejmująca' która

obok odra:ry potrafi wńudzić prrynajmniej po|itorvanie'

Jest w tym przedslawieniu jeszcze kilka udanych

ró|, ale nie dorównują silc obecności scenicznej wy-
mienionych postaci' To zaś w znacutej mierzc spra.

wia, żc sztuka zmienia mzklad napięć dramatycznych'

I tak Ksiądz Piotr ( Andrzej Golejewski) chyba prze.

staje dowodzić' iż pokora odnosi zwycięstwo nad pychą

bo raczej odnosimy wrłżenie, że to ona jest efektem
przytloczenia osobowości duchownego przez silę spięć
wewnętrznych same8o senatora. Tragedia pani Rol.
linsonowej (bardzo udany występ Teresy Fi|arskiej)
może się stać też oderwanym od historii nicszczę.
ścicm, jakimś kontrapunktem d|o sylwc&i psychicz.
nej Nowosilcorva. obrazu jego bczduszności, a|e lv
zuniwemalizowanym wymiarze' wyjętym z politycz.
nego kontekstu.. Więc kto chce' może go aktualizo-

wać' podstawiając sobic dowolnc penony i sytuacjc.

Ale nic nie stoi na przcszkodzic, aby przcżycic jed-

nostki twórczcj przywracalo podmiotorłość procrsowi

hislorycznemu. Nie moźna przy tym zaPomŃeć o óio
rowości wspó|konstytuującej wizję' Wiaśniacza gro.

madą mlodzicż w celi więziennej, salonowe towarzy.
stwo - wszystkic te gftpy pozbawionc są żylvotności.
Tkwią nie Ęlko w pólmroku, a|e i w jakimś pólśnic.
Poruszają się tak, jakbyśmy je og|ądali na taśmie pu.

szcza,dej w zwo|nionym tempic. Choreografia (może

wyjąwszy scenę ba|u) czyni zeń coś na ksztalt figur
markujących sytuację. Taką na pól dekorację. W do.
datku kostium nie, a tylko leciutko zunacz ich spo-

|ecznc usytuowanie postaci' Taka zbiomwość' prze-
stajc być zdolna do posiadania jakiejś jednocząccj

idei, a co za tym idzie nie możp stanowić ani 
''grupy

wsparcia'' względcm jcdnostki' ani opozycji wobec
niej. I może to wlŃnie jest najmocniejszą konstatacją

w podjętych \tzoz.eatr rozrvażaniach o wsze|kiej
transgrcsjii.

Magdalena tankowska
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