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Premiera Dziadów 15.11.1964 zamyka „rok jubileuszowy" 
Teatru Polskiego, będący przedłużeniem pięćdziesiątej 
rocznicy jego otwarcia w dniu 29.I.1913. W dziejach insce
nizacji Dziadów, więcej - w historii współżycia społe
czeństwa z dziełem-gigantem, obejmującym ogrom myśli 
i uczuć, wzlotów, wyzwoleń i tragicznych kompleksów 
charakteru i psychiki naszego narodu, przedstawienia 
w Teatrze Polskim miały szczególnie ważną rolę, którą 
zajmie się kiedyś historyk teatru, nie ograniczający się 
wyłącznie do śledzenia przemian formy. 

Tutaj w pażdzierniku 1915, wykorzystując pewne swo
body polityczne wynikające z sytuacji wojennej, AI. Zel
werowicz przy współpracy W. Drabika i K. Frycza wy
stawił niemal całą Dziadów część trzecią. To przedstawie
nie poszerzało kultywowany w teatrach kanon tekstu 
zaproponowany na krakowskiej prapremierze przez Wy
spiańskiego. - Tutaj w grudniu 1934 L. Schiller wraz 
z A. Pronaszko podsumowali w swym trzecim z kolei 
kształcie Dziadów trud budowania na tym fundamencie 
własnego monumentalnego teatru misteryjnego, odwołu
jącego się do emocjonalnych przeżyć widza. - Tutaj 
w listopadzie 1955, po dwudziestu latach nieobecności na 
polskich scenach Dziadów, po tragedii ostatniej wojny, 
w nowej rewolucją zmienionej rzeczywistości, w uroczy
stych dniach Mickiewiczowskich, po raz pierwszy w Pols
ce Ludowej ukazały się znowu Dziady w opracowaniu 
A. Bardiniego ze scenografią J. Kosińskiego. Powtórzenia 
przekroczyły w ciągu półtora roku cyfrę 270. 
Objąwszy w 1957 r. kierownictwo Teatru w programie 

działań . artystycznych zapowiedziałem powrót do Dzia
dów w nowej wersji. Dyskusje trwały czas dłuższy. 

Nie jest rzeczą przypadku, że nowe opracowania doszły 
do głosu poza Warszawą. Najciekawszą i najwartościow
szą była dl.a mnie inscenizacja K. Skuszanki i J. Krasow
skiego w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie w r. 1962. 
Współczesna w formie i podporządkowana my ś I i Ada
ma Mickiewicza. Atakująca dz i si e j s z ość. Zmusza
jąca każdego z myślących widzów do określenia postawy 
moralnej i społecznej niepodległego człowieka wpisanego 
we wspólnotę rodziny, narodu, ludzkości. Do określenia 
własnej postawy. Myśl Mickiewicza, nakierowująca widza 
do ka .t h a r si s, oczyszczenia przez uczestnictwo we 
wspólnym obrzędzie teatru, oraz konstrukcja Mickiewi
czowskiego poematu dramatycznego - w tej inscenizacji 
wyzwalają się z atmosfery jednostkowej czy narodowej 
martyrologii. Dziady stają się doświadczeniem wielu 
zbiorowości i przestrogą uniwersalistyczną. 

Pozyskanie do stałej współpracy w Teatrze Polskim 
K. Skuszanki i J. Krasowskiego umożliwiło nową w War
szawie - w oparciu o dojrzały i wzbogacający zamysł 
inscenizatorów warsztat teatralny - realizację Dziadów. 
Nie żałobnej mszy narodowej, ale politycznego dział a
n i a sztuka teatru, która walczy o „nową myśl i formę 
nową" Polaka - w rewolucją socjalistyczną formowanej 
codziennie Polsce Ludowej. Przedstawieniem takich Dzia
dów wchodzimy w Jej rok jubileuszowy XX-lecia. 

(swb) 

Leopold Staff: 

MIOKIEWICZ 

Skrzepły sp1zowym swym bezruchem 
Pomnik wyrazić go nie zdoła, 
Jak cierpiał, żył w pustkowiu głuchem, 
Co milczy: Jedżmy, nikt nie woła! 

Jeśli chcesz dotrzeć doń po śladach 
Ksiąg jego, wyzbądź się nadziei. 
W .pierwszych nie znajdziesz go balladach 
Ani w ostatniej epopei; 

Ani gdzie w wodzie echo bliźnie 
Pow.tarza szczyty skał lozańskich, 
Ani gdy myśląc o ojezyźnie 
Szarpał się w gusłach szarlatańskich. 

On cały jest z swym niemym smutkiem, 
Ze swym pielgrzymim, twardym bolem 
Pomiędzy szarym Nowogródkiem 
I czarnym Konsta·ntynopolem. 

Tadeusz Różewicz: 

CHLEB 

Chleb 
który żywi i zachwyca 
który się w krew narodu zmienia 
poezja Mickiewicza 
sto lat nas karmi 
ten sam chleb 
siłą uczucia 
rozmnożony. 3 
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Tadeusz Żeleński (Boy): 

MICKIEWICZ NIEWYGODNY I FAŁSZOWANY 

Od chwili zgonu zaczyna się niejako drugie, pośmiertne 
życie Mickiewicza. Za życia daleko poecie do tej po
wszechnej adoracji narodu, jakiej przedmiotem stał się 
z czasem. Pobyt w Rosji, przyjaźnie i sympatie rosyjskie, 
mroczny okres towianizmu, „czerwony" - duchowo przy
najmniej - szta·ndar legionu włoskiego, zwłaszcza zaś 
znienawidzona przez polskie ·sfery reakcyjne „Trybuna 
Ludów", wszystko to nastrajało przeciw Mickiewiczowi. 
Ubolewano, źe wielki poeta uległ złym wpływom, gorszo
no się. W epoce „Trybuny Ludów" poeta hrabia Zygmunt 
Krasiński pisze w liście do filozofa hrabiego Au·gusta 
Cieszkowskiego: „Za naszych dni bywają zbrodnie druku, 
warte dawnych zbrodni zabójstwa, ojcobójstwa, zdrady 
ojczyzny ... Gadają jak natchnieni, czynią i postępują jak 
galerniki. Dopieram teraz się przekonał, jak głęboko 
upadł Mickiewicz ... " 

Ta'k pisał za jego źycia, a po śmierci poety tak pisał 
tenźe Krasiński : „Arcysmutna wiadomość głazem przy
cisnęła mi serce, bom go kochał ... " 

I potem jeszcze: „On był dla 1ludzi mego pokolenia i mio
dem, i mlekiem, i żółcią, i krwią duchową ... " 
Krasiński zapewne był szczery, ale na to, aby Mickie

wicz stał się dla niego i dla wielu innych „i miodem, 
i mlekiem" - na to musiał umrzeć. Mickiewicz żywy był 
strasznie niewygodny - i to coraz bardziej. Po śmierci 
silono się go przyrządzać na szlacheckiego poetę Polski 
kontuszowej . Starano się preparować jego biografie, 
ukrywać dokumenty. Rea1kcyjny polityk i wieloletni pro
fesor literatury Stanisław Tarnowski zaklinał syna poety 
Władysława, aby zniszczył wszystkie ślady działalności 
ojca z epoki „Trylbuny Ludów". Konserwatywne sfery 
protestowały przeciw „odgrzebywaniu" - jak pisano -
zapomnianych pism i artykułów poety. Czy kiedy chowa
no Mickiewicza na Wawelu, czy kiedy odsłaniano jego 
pomnik na rynku krakowskim, murem otaczały go od
świętne kontusze, delie, karabele, czaple kity. I to jedy
nie wówczas nieśmiało robotnicy, w dniu swego majo
wego święta, składali pod pomnikiem poety wieńce z czer
wonymi s·zarfami. 

(Fragment artykułu pt. Mickiewicz. Prwdr. „Czerwony 
Sztandar", Lwów 1940, nr 318. - Tytuł fragmentu od nas.) 

- - - - - - - - --- --- - - - - - - - -

: 

Adam Mickiewicz 
Rysunek kredką w. Wańkowicza, 1823 

- - - - - - - - - - - - --- - - - - - -
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Leon Kruczkowski: 

MYSL MICKIEWICZOWSKA JEST CZĄSTKĄ 
NAS SAMYCH 

P xzez sto lat z górą naród polski mógł czerpać z ·bogacŁwa 
wielkiej spuścizny twórczej Mickiewicza. Nigdy jednak 
dotychczas nie była ona udostępniona najszerszym masom 
narodu. Nigdy również w długim okresie tych stu lat nie 
objawiono społeczeństwu Mickiewieza pełnego, Mickiewi
cza nie tylko poety, ale i działacza-rewolucjonisty, jedne
go z tych mocnych i daleko widzących ludzi swojej epoki, 
którzy zrośnięci nierozdzielnie ze swymi ludami, prowa
dzili je do walki z siłami wstecznictwa, ukazywali drogi 
i ks2ltałty przyiszłości. 

PolSkie klasy posiadające starały się na swój sposób 
i według swoich potrzeb ideologicznych brązowić oblicze 
wieszcza, starannie zacierając w jego rysach wszystko to, 
co mówiło o Mickiewiczu-bojowniku sprawy ludowej, 
szermierzu postępu i braterstwa narodów. W rękach ideo
logów burżuazyjnych bywał Mickiewicz i świątkiem na 
ołtarzykach sytego kołtuństwa, i kiedy indziej - upiorem 
poezji, tyranizującym spoza grobu życie narodowe, by·wał 
konserwatywnym piewcą zaściankowej szlachetczyzny 
i kiedy indziej - tajemniczym mis.tykiem, prorokiem
mesjanistą. 

Dzisiaj dopiero - właśnie dzi'Siaj, w dzisiejszej Pol
sce - przychodzi czas zrozumienia i pojęcia w całej pełni, 
w całej ludzkiej i społecznej treści zjawiska, któremu na 
imię Mickiewicz. I dziś dopiero w Polsce Ludowej nad
szedł czas przekazania tego zjawiska, udostępnienia tych 
ksią·g, pełnych rozumu i namiętności, całemu narodowi, 
jego milionowym masom. 
Dziś właśnie jesteśmy zdol0ni patrzeć na Mickiewicza, 

jakim był naprawdę: wielkiego przez to, że chociaż, pełen 
przeciwieństw, pełen sprzecmości wewnętrznych kla sy, 
która go wydała, .pełen okrutnego losu narodu, którego 
był cząstką z krwi i kości, pełen wreszcie niepokojów 
i powikłań Europy ówczesnej, Europy zwycięskiej bur
żuazji i pierwszych rewolucji ludowych, przecież w istocie 
swojej wyrażał głębię i potęgę głównego nurtu dziejowe
go, tego nurtu, który najU'parciej drąży opory i bezwłady 
gnuśności, zacofania, egoizmu - heroicznego nurtu prze
kształcania, ulepszania świata. 
Dziś właśnie w .Polsce demokracji ludowej, myśląc, 

i mówiąc o Mickiewiczu, widzimy w nim jednego z tych, 
którzy im pełniej biorą w siebie swój czas, całą drama
ty~ną treść ·swojej epoki, tym widoczniej stają się -
przez to właśnie - rzecznikami przyszłości, nieoderwal-

nym i nieodzownym ogniwem, decydującym o ciągłości 
historycznego procesu. 
Dziś właśnie w Polsce, rozpoczynającej nowy .. rozdz.iał 

swoich dziejów marszem do socjalizmu, chcemy i powin
niśmy mówić o .Mickiewiczu bez niedomówień, przekszt~ł
ceń czy przemilczeń, rozumnie oddziela_jąc ito, ~o "". mm 
było z przemijających, pł:,:nnych refle.ksow epoki: m.istykę 
mesjanistyczną i złudzenia napoleomzmu, egzaltacJę po
lityczną i utopijność 1kon~ep~ji ?P?łecz~ych. - od. tego, _co 
br=i i dzisiaj klarownie i dźwięcznie, zyw.o l w~poł
cześnie. Do tego nawiązujemy, .to chcemy i będz1~my 
udostępniać milionowym masom naszego narodu 'Jako 
jego prawne dziedzictwo i wspólne dobro. [„.] 
Myśl Mkkiewiczowska jest cząstką nas. s~mych, My, 

współcześni, twardą i uciążliwą,. ale pewną a ;i1eodwoła~n~ 
drogą idziemy - ramię w ramię z wolnyz:i1 bratersk1m1 
narodami - ku tym ogromnym celom, iktore On, Adam 
Mickiewicz w.skazywał laską niestrudzonego pielgrzyma 
wolności i ~ozwiniętym sztandarem żołnierza Wiosny Lu
dów. 

(Fragmenty przemów1en1a wygloszonego na posiedzeniu 
Sejmu ustawodawczego w dniu 30 grudn1a 1948 r. -
Tytul fragmentów z tekstu autora.) 

f\'VYVVVV\/'NV'r-/VVVVVVVVVVVYVV'VV'NVVVVVVVVYVVVVV 'V\IVY'VVVVY\fV \NVVVVYVVV\'VVVVV\ 

ADAM MICKIEWICZ: 

s o c j al izm jest to slowo calkiem nowe. Kto stworz'!!l 
to slowo? Niewiadomo. Slowa najstraszliwsze są te, kt~
rych nikt nie utworzyl, a które każdy powtarza. P.ięc
dziesiąt lat temu slowa re w o lu c j a i r ~ w o l. u~ Y J n Y 
byly również neologizmami, barbaryzmami .. soc1alizm po.~ 
jawil się po raz pierwszy urzędowo w dniach rewolu~1i 
lutowej w programach ludowych. Nikt nie zna na;:wis
ka autorów tych programów [„.]. Stare spoleczenstwo 
i wszyscy przedstawiciele, choć nie pojęli znaczenia tego 
slowa, wyczytali w nim swój wyrok śmierci. [.„] Pr~w
dziwy socjalizm nigdy nie zachęcał do bezladu mat~ria_l
nego, do rozruchów, i tego wszystkiego'. co za tym idzie. 
Nie byl nigdy wrogiem wladzy. Wykazu1e tylko, ze w ~ta~ 
rym spoleczeństwie nie istnieje już żadna zasada, na ktore1 
by można oprzeć wladzę prawowitą, to z1'.ac~y zgodną 
z obecnymi potrzebami ludzkości. [.„] Soc1alizm nowo
czesny jest tylko wyrazem poczucia tak starego, ja~ P?
czucie życia, wyrazem odczucia tego, co w naszym zy~iu 
jest niezupelne, obcięte, n_ie1!-ormalne, .a wskutek tego nie
szczęśliwe. Poczucie soc1alistyczne Jest popędem, ducha 
ku lepszemu bytowi, nie indywi~ua~nem'!L, lecz. wspolnem.u 
i solidarnemu. To poczucie ob1awilo się z silą zupelnie 
nową. [.„] Socjalizm, jako całkiem nowy, ma nawet pra~
nienia i nowe namiętności, których pojąć nie mogą ludzie 
starego spoleczeństwa, podobnie jak pragnień mlodzieńca 
nie pojmie dziecięctwo ani zdziecinniala starość. [„.] 

(Fragmenty z artykulu pt. Socjaltzm drukowanego 
w „Tryburue Ludów", w nr z dn. 15 1 17 kwietrua 1849 r.) 7 



Adam Mickiewicz 
Portret J. Oleszkiewicza, 1828 

Jan Parandowski: 

O DZIELE ADAMA MICKIEWICZA 

Kult wielkich ludzi staje się coraz mocniejszym węzłem 
łączącym rasy i narody w świadomości wspólnych losów 
i dążeń. Tworzy się wspólny panteon, do 'którego każdy 
naród wprowadza swoje sławy. Lecz minął czas, kiedy 
narody chciałyby tam wnieść swoje !bożki, fetysze potęgi, 
siły, fałszywego blasku - królów i wojowników, którzy 
nic nie reprezentowali oprócz przebrzmiałej chwili dzie
jowej i zaściankowych namiętności. Dziś każdy naród 
wie, że to, co mu daje .szlachectwo w kulturze ludzkiej -
to imiona i dzieła wielkich myślicieli, poetów, artystów, 
odkrywców. Oni ·sami najwymowniej świadczą za nim 
i za ludzkością, bo mimo wszelkich różnic - epoki, śro
dowis·ka, języka - łączy ich głębokie pokrewieństwo 
i zaw8ze się okazuje, że ten, kto miał być tylko prze
wodnikiem swojego narodu, przez swój geni·usz i przez 
ogólnoludzkie ideały w istocie należy do wybranej gro
mady przewodników całej ludzkości. 

W tym światowym panteonie Polska ma rniejeden pom
nik, lecz zawsze narzucają ·się trzy nazwiska; Kopernik, 
Chopin, Mickiewicz. 

* 
Cała twórczość poetyc'ka Mickiewicza mieści się w ja

kichś piętnastu latach od uniwersyteckiej młodości do 
pełni dojrzałości męskiej. Nie miał lat czterdzie.stu, gdy 
napisał wszy.stkie ·swoje utwory, jeśli nie liczyć później
szych okruchów i tego, co pożarł ogień. Poetą, oczywiście, 
nię przestał być 1nig<ly - był nim. jako profesor, jako 
polityk i dziennikarz, ja'ko żołnierz. W każdym wystąpie
niu publicznym, a nawet w zwykłej rozmowie - jeśli roz
mowa z nim mogła być zwykła! - zapalał się płomieniem 
poezji i tym się tłumaczy entuzjazm, ja'ki budził w lu
dziach, którzy go nigdy nie czytali; tłum florencki witał 
go okrzykiem; „altissimo poeta!", olś.niony tym snopem 
iskier, tryskających ze słów wodza Legionu Polskiego. 
W pamiętnikach współczesnych przeciągają przed nami 
ludzie różnego pokroju, którzy czuli .się jakby przemie
nieni wobec tej twarzy pooranej przedwcześnie zmarszcz
kami, okrytej grzywą włosów już •siwiejących, zawsze 
wzburzonych, jakby je wiatr czesał, pod spojrzeniem pa
lących oczu i pod równie ognistym słowem. Mickiewicz 
bywał niesamowity, jak by wrócił spod gorejącego krzaka. 
W ·nim jednym realizowało się romantyc:me pojęcie poety, 
jako vates - wieszcza - i taki już pozostał w pamięci 
i czci wieku. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~---~-

9 
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Kiedy przestał pisać wiersze, był apo.stołem nowej 
wiary, dziennikarzem, żołnierzem. Te różne formy przyj
mował u Mickiewicza ów głód władzy nad duszami, o któ
ry przez usta Konrada upomniał się u Boga. Nie był on 
jedynym poetą w ,tych poetyc:zmych czasach, 'który dążył 
do władzy; w tym samym czasie, kiedy rMickiewlcz reda
gował „Tribune des Peuples", Lamartine obejmował rzą
dy. Lecz gdy Lamartine odrzucał czerwony sztandar, 
Mickiewicz rozwijał go w swej gazecie. To skróciło jej 
żywot, Mickiewicz nawet musiał się przez pewien czas 
ukrywać. 

Niewiele to znaczyło, że obcy rząd ścigał emigranta, 
głębiej bolało :każde złe słowo roda·ków. A nie oszczędzono 
Mickiewiczowi ani jednej obelgi, ani jednego przekleń
stwa. Chodząc dziś w cieniu jego pomników nie możemy 
pojąć, że ten podniebny pielgrzym był kiedyś przedmio
tem nienawiści, urągowiska, poniewierki. Lecz nie był 
j~szcze ze \Spiżu, 'był to starszy pam, nieco otyły, niewiel
kiego wzrostu, w wytaI'tym, pod szyję zapiętym surdu
cie - po prostu urzędnik biblioteki Arsenału, w której 
wylądował w jednym z gorzkich dni swego tułaczego 
życia. Stąd ruszył w ostatnią drogę. 

Jeszcze nie wygasła w pamięci ludzkiej śmierć Byrona 
w Missolongi, gdy Mickiewicz wiózł do Konstantynopola 
oddział polskich ochotników, mających po .stronie Turcji 
walczyć z Rosją. I tak ·samo jak zatruty oddech laguny 
wyssał życie z młodego Byrona, tak niewygody i nędze 
obozu wyczerpały resztę sił strudzonego pielgrzyma, któ
remu podstawiono krzesło, 'by mógł dosiąść konia. T9.k 
jak tworząc Legion Pols-ki we Włoszech w roku 1848 szedł 
nie tyl•ko do walki z szablą i .sztandarem, a'le i z progra
mem, gdzie się mówiło o równych prawach kobiet i o bra
terstwie narodów, tak i tu, na ziemi tureckiej, zaczął 
zbierać wszelkich rozbitków i wzgardzonych, tworzył od
dział żydow.ski. Niewiele już mógł zdziałać. 

Podobno cholera była przyczyną jego śmierci. Umarł 
w nędznej izbie, w ciemnym zaulku Pery i dopiero kiedy 
niesiono zabalsamowane zwłoki na statek, który miał je 
odwieżć do Francji, Konstanty.nopol dowiedział się, :że 
był ostatnim postojem w drodze życiowej wielkiego poety. 
Barwny, różnojęzyczny tłum Słowiain, jacy się tu znaleźli, 
odprowadzał największego twórcę Słowiafrszczyzny. W zie
mi francuskiej spoczywał niespełna czterdzieści lat; w r0-
ku 1890 przewieziono jego prochy do Krakowa i złożono 
w osobnej krypcie w grobach królewskich na Wawelu. 
Był to akt symboliczny. Naród przyznawał mu berło 

i 'koronę, duchowi jego oddawał ów „rząd dusz'', o który 
tak na próżno zabiegał za życia, jakby nie ufając, że zdo
będzie go tylko swoją poezją. Nikt mu już nie odjął tych 
praw; Mickiewicz jest dziś !bez.spornym władcą w króle
stwie poezji, !którą stworzył. Nie było i nie ma w naszym 
języku większego nad niego. Nie przy•szedł on jak Dante 
w nieśmiałych początkach 'literatury narodowej ani jak 

Szekspir u progu .nowej ery, miał 'bowiem za sobą kilka 
wieków poezji, w których wypróbowano i doprowadzono 
do mistrzostwa rozmaite gatunki literackie i formy wier
sza, czas zaś, w którym wystąpi!, miał poecie do ofiaro
wania tylko nawy kierunek, romanty=, niewątpliwie 
płodny i ożywczy, ale nie jeden z tych potężnych prqdów, 
co usuwają w oień całą przeszłość. Romantyzm nie był 
przełomem równym Odrodzeniu. Lecz Mickiewicz był zja
wiskiem renesansowym. Rzeczywiście odrodził poezję pol
ską i jakby na nowo rukształtował. Przypuszczam że po
dobne jest •stanowisko Goethego w poezji niemieckiej. 

Mickiewicz przyniósł -nowe formy (Dziady), nowy ten 
wiersz, po którym to, co wcześniej.sze, stało się staro
świeckie, a to, co późniejsze, od niego zależne. Przyniósł 
nową treść; nikt dotąd .tak nie ·kochał, nikt tego, co on, 
nie pomyślał i nie powiedział o swoim narodzie i nikt 
tak jak on nie wiązał jego losów z losami świata. 

(Fragmenty szkicu opublikowanego w księdze wydanej 
przez UNESCO, w wersji angielskiej i francuskiej. w stu
lecie śmierci Mickiewicza. - Kopia polska tej edycji 
ukazała się się nakladem PIW. Warszawa 1956.) 



Medalion Mickiewicza wykonany w Weimarze przez Davida 
d' Angers, 1829 

Julian Przyboś: 

MICKIEWICZ WSPÓLCZESNY 

P oezja Mickiewicza jest dziś z pewnością bardziej zro
zumiała i bliska, niż była przed wiekiem. Jest również tak 
aktualna, jak była a·ktualna wtedy, a po .wiekowej pró
bie trwałości i bezUiStannej aktualności marny pewność, 
że będzie wiecznie żywa i ustawicznie współczesna. 

Jaka przyczyna tej wiecznej młodości, dlaczego slowo 
Mickiewicza mówi dziś do nas z taką bezpośredniością, 
z jaką nie mówi żadne dz i os ie j s ze .słowo poetyckie? 

A żeby pojąć w pełni rozumem i odczuć całym sercem 
poezję Mickiewicza, trzeiba rozumu i serca nie jednego 
człowieka, ale rozumu 1i serc całego narodu. Poezja jego 
sprawdza się i urzeczywistnia swoją siłę moralną w ży
ciu coraz szerszych warstw ,społeczeństwa, z pokolenia 
na pokolenie, aż wreszcie ogarnęła masy. I dlatego to ta 
poezja staje .się i je.st poezją narodową. Ona jedna prze
mawia do każdego Polaka - i do uczonego, i do prostacz
ka - każdemu wypełnfa rerce i rozum na najpełniejszą, 
na jaką go .stać, miarę. 

Ta jej przystępność dla każdego umiejącego czytać po 
polsku, ta jej ludowość, stwierdzana mogła być tylko 
częściowo przez pięć pokoleń Polaków. Stała się oczy
wista w Polsce Ludowej, w której milionowe nakłady 
dzieł poety już nie błądzą pod ·strzechy, ale przez sieć bi
bliotek docierają planowo pod dachówki nowej wsi pol
skiej i wznoszonych miast -socjalistycznych. Tworzący !1')

we życie lud polski przyjmuje pisma poety wieszczącego 
przed stu laty jego wyzwolenie - oczami po raz pierw -
szy w całości otwartymi na osiowo pisane. Dopiero w Pol
sce Ludowej wyzwolony lud, robotnik i chłop, spełnia 
marzenie twórcy Pana Tadeusza. 

Żył wiarą w lud, przekonaniem, że tylko myśli i uczucia, 
które ·służą ludowi, są godne tej poezji, którą nazywano 
wieszczą, narodową. I ta wiara, to przekonanie uczyniło 
go n ie orny 1 n y m w poezji. Mógł ·się Mickiewicz mylić 
w są'da~h publicy.stycznych i w działalności politycznej -
wielką omyłką jego życia ·była współpraca z Towiań
skim - ale nigdy nie mylił się w poezji. Poezja genialna 
jest nieomylna. To niepraW'da, jak niekiedy jeszcze pou
czają naszą młodzież nauczyciele zachęceni przez pod
ręczniki, że w którymś z poematów Mickiewicz „nie po
trafił jeszcze" .na coś odpowiedzieć lub „rozwiązać za- 13 



gadnienia". Nie pouczajmy poety genialnego, nie zawsty
dzajmy .go przed dzi.ećmi ła~wą mądroś.cią, po ?:tu l~tach, 
uchwałami hi<storykow -.;penodyzowaneJ historu. Nie za
chęcajmy młodzieży, aby traktowała ge;iialną ;Poezj.ę ja·~o 
ozdobniejszą publicystykę. Wymowy ideologi~zne~. dzieł 
genialnych nie sprowadzajmy do f~rm~łek z hi?tom pr~
dów poHtyc2lno-.społecznych. Poetow i a:tysto:v naiezy 
oceniać nie według teorii estetycznych i politycznych, 
które wyznają i głoszą, ale według ich dzieł artystycz
nych, to znaczy wedłu.g siły i trwałaś.ci od
d z i a ł y w a n i a t y c h d z i e ł n a s p o ł e c z e n ·S t w ?· 
A nie ma ·poety, który by głębiej niż :Mickiewicz w;ył się 
w serca i wyobraźnię Polaków, nie ma poety, ktory by 
piękniej i wznioślej przemieniał dusze lud:llkie niż autor 
Dziadów i Pana Tadeusza. 

Mick ie w ·i c z w d o j r z a ł e j s w o j e j P o e
z j i ma z a wsze rację, n ie ro y li się n i-

g dy. · · · · l k · o"e Trzeba ·Wierzyc poezp wie iego P -
t y n a we t wt e d y, g d y z a w ie r a n a w i e r z
e h u s ą d y p o z o r n i e s p r z e c z n e z p o t ? c z
n ą prawdą. Pra:w'dy w poezji trzeba sz.u~ać ~He '!?° 
wierzchu, lecz w głębi. Chcę rzec: w tym Je'J działa.nru 
na nas, które karmi nie tylko naszą myśl, ale porusza 
naszą uczuciowość i wolę, p r z e r a 'b i a c a l ą n as z ą 
i s t o t ę m o r a l n ą. 

Znaczenie drugiego [obok Pana Tadeusza] arcydzieła :Mic
kiewicza Dziadów części III, nie da się ująć w żaden 
schemat 'wydedukowany z historii ideologii .polityczno
społecznych :tamtego czasu. Jest to :poema~, któ:y ~ęd~ie 
aktualny aż po czasy, kiedy ~niknie z ob~icza. z1em1 i;ie
sprawiedliwość i ucisk. Dziadow część III Jest _Jak P<;>tęiJny 
pocisk, ·jak cią.gle czynn~ bomba zeg~~owa, Jaik ~ieczny 
zamach przeciw krzywdzie narodoweJ i -.;połecz;ieJ, p:ze: 
ciw poniżeniu człowieka przez człowieka, przeciw '.k:iz<leJ 
tyranii w każdym czasie. Ten poemat, .tak w c?wih g~y 
powstał aktualny, tak bardzo narodowy - chciałoby się 
rzec iokalno-narodowy, lbo będący także ja~by repo:t~żem 
z autentycznymi nazwiskami drobnych ofiar carskieJ ,'tY.
ranii - ten poemat ma tchnienie międzynarodowe; Jest 
i będzie aktualny dopóty, dopóki narody walczyć będą 
o wolność i braterstwo. 
Cóż z tego, że :Mickiewicz nie znał i nie szerzył haseł 

na przykład Gromady Humań i Grudziąż i że jego Sklad 
zasad Legionu WłoS'kiego ogłoszony w tym samym roku, 
w którym ukazał się Manifest komunistyczny, że ten 
Sklad zasad nie jest rady1Jrnlny, że jest blady? Ale "?'Y: 
mowa jego poezji nie ma w sobie równej siły rewolucy~neJ 
w całej literaturze polskiej, w literaturze nie tylko pięk
nej ale w tym wszystkim, co napisano po polS'ku. Gdyby 
na~et społeczne hasła rewolucjonistów z ~roma:dy. Hu-

14 mań i Grudziąż były tak spopulairyzowane Jak pieśn lu-

dowa, działanie i<:h byłoby mniej rewolucyjne. I dlatego 
że ha·sła te z biegiem czasu przebrzmiały, i dlatego że 
wymowa ich, jak każdego sformułowania prozą, nie po
rusza bezpośrednio całej istoty człowieka. W poezji Mic
kiewicza nie ibralk haseł, których porywająca moc jest 
niewyczerpana, choć ulań tych nie da się przypisać okre
ślonemu programowi politycznemu. Czyż może być bar
dziej lapidarne i .bardziej bu•ntownicze hasło niż to wiecz
nie żywe: 

Gwałt niech się gwałtem odciska! 

K ażdy utwór Mickiewicza z okra~;u jego dojrzałości twór
czej, najdrobniejsza nawet liryka, daleka - zdawać by 
się mogło - od uogólnienia społecznego, ma tę siłę, którą 
posiada praw<lziwa poezja; usz:lachetnia i umacnia w nas 
c z ł o w ie c z e ń s t w o. 

(Fragmenty przemówienia na inauguracji Roku Mickie
wiczowskiego w Krakowie, 1955. - Prwdr. w tomie 
czytając Micktewtcza, PIW 1956.) 

ADAM MICKIEWICZ: 

Zdaje mi się, że nigdy już pióra na fraszki nie użyję. Te 
tylko dzielo warte czegoś, z którego czlowiek może po
prawić się lub mądrości nauczyć. Może bym i „Tadeusza" 
zaniechał, ale już byl bliski końca [„ .] Ledwom skończy!, 
bo mnie już duch zrywał gdzie indziej, do dalszych części 
„Dziadów", których kawalki oderwane mimojazdem pisa
lem. Z „Dziadów" chcę zrobić jedyne dzielo moje warte 
czytania, jeśli Bóg dozwoli skończyć; 

(W liście do A. E. Odyńca, dn. i4 ·lutego 1834) 15 



Adam MioC!dewicz 
Portret W. Stattlera, Rzym 1830 

Pawel Hertz: 

O ISTOCIE POEZJI NARODOWEJ 

Najtrudniej jest pisać o dziełach wielkich, wszystko bo
wiem, co można ·by o nich powiedzieć, zawarte jest nie
jako w nich samych. Toteż krytyk .najczęściej kąsa wła
sny ogon w przekonainiu, że roz,gryza owoc z drzewa po
znania. Sam jestem raczej ziwolennikiem mówienia c o 
m n i e na myśl i)rzychodzi nad książkami tego czy innego 
pisaTZa. Dzieląc się tymi myślami, tworzę .nowe zjawiS1ko 
artystyczne. Żle więc czy dobrze - nie <Io mnie należy 
ocena - zasługuję ·się literaturze. 
Wciąż teraz mówią o Mic'kiewiczu. A•le mówią tak, jak 

gdyby nie is.tniała uroda jego poezji. Albo może myślą, 
że o tej urodzie wszyscy już wiedzą i wobec tego należy 
mówić o wszyistkim, tylko nie o tym. Ale jeśli tak jest 
naprawdę, jeżeli uroda poezji Mickiewiczowskiej jest nam 
znana, jeśli nic nie ma w .niej do odkrycia, to znaczy, że 
tej urody już nie ma. Myślę bowiem, że jeżeli dokładnie 
ustalimy, dlaczego dzieło sztuki jest piękne, jeżeli za
chwiejemy ową proporcję światła i cienia, wiedzy i ta
jemnicy, bez 'której poezja staje się ty~ko dokumentem 
epoki, preparatem dla leksykografa, przyczynkiem dla 
historyka, pozycją dla bi'bliotekaua, wówczas stajemy się 
biedniejsi o wzruszenie, o łzę w oku, o ściśnienie gardła, 
a co ważniejsze - o „dalszy ciąg" tej poezji, który każdy 
z czytających pisze własnymi myślami. 

O Mickiewiczu wiemy więcej niż o którymkolwiek 
z poetów. życiorys jego znamy najdokładniej. Możemy 
dokonać niemal matematycznego wykresu jego poglądów 
politycznyc.h czy ·społecznych, ·potrafimy zrekonstruować 
całą jego działalność, dzień po dniu, godzina po godzinie. 
Co więcej, umiemy to wszystko włączyć w żywy nurt 
narodowych dziejów i rozpatrywać dzieło i czyn.naści poety 
na tle historii własnej i cudzej. A z tym wszystkim nie 
możemy nic więcej, .tyl'ko wstrzymać oddech i nasłuchi
wać, jak wstaje w nas wielki żal i smutek, kiedy w otwar
tej książce wzrok nasz przypadkiem zatrzyma się na tym 
czterowierszu: 

Jest u mnie kraj, ojczyzna myśli mojej, 
I liczne mam serca mego rodzeństwo; 
Piękniejszy kraj niż ten, co w oczach stoi, 
Rodzina milsza niż cale pokrewieństwo„. 

Cały ten niezwykły, nigdy przez Mickiewicza nie dru
kowany wiersz zawsze mi się wydaje jak gdyby świa
dectwem tęsknoty 'do kraju czystej ·poezji, dowodem mu
żenia, które przecież ogarnia człowieka i podczas uroiło- 17 
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wanej przez niego pracy. Ile razy czytałem ten wiersz, 
czułem, że dotykam jak gdyby rysy na marmurze. 

Tam wpośród prac i trosk, i wśród zabawy 
Uciekam ja. 

I wiem, że myślę teraz o sprawie gorzkiej i bolesnej. 
O moralności poety. 
Cała wielka uroda poezji Mickiewicza ma swoje żró:lło 

w moralności tego artysty. Mickiewicz nie chce pisać 
pięknie. Nikt może z naszych ~ioetów nie o~azał .mniej 
troski mniej starania o blask, o polor swoieh wierszy. 
Myślę'. że cały ·sekret polega na tym, że Mickiewicz i:iie 
pisze dla nas, t~lko za nas mówi. Jest to moż~ je~en z, nie
wielu przykładow tak doskonałego zespolenia się ar.ysty 
z narodem że każde nowe pokolenie odnajduje wszystkie 
swoje naj~ażniejsze sprawy w jego dziele. Ten obowiązek 
mówienia za cały naród Mickiewicz spełnił bez reszty. 
Naród nigdy nie mówi „pięknie". Mówi o tym, co go boli 
i co go cieszy, raduje się i płacze. Nie troszczy się o wy. 
bór stylu dla wysłowienia treści, bo sam jest i sty1em, 
i tTeścią. Nie stara się o zachowanie indyw~dualno~ci, bo 
sam nią jest. Określa się sam przez swoJą odwieczną 
pracę. Podobnie rMicki~wicz. POJ?liędzy poetą. i na~od:rn 
panuje zgoda i harmonia. Sprawia to dyscy~lma ~icki~
wiczowskiej !Poezji, polegająca na tym, że nigdy i w m
czym dzieło nie zawodzi czytelnika, nie prowadzi go na 
pustkowie myśli, na ·bezdroża uczuć. Skąd się ta dyscy
plina bierze? Wydaje mi się, że jest naturalnym skut. 
kiem błogosławionego ograniczenia. Mickiewicz mó~i tyl. 
ko o jednej sprawie - o człowieku w Pol~ce. _Mozna .o~ 
powiedzieć, że to mało. Ale rzecz w tym, ~ak i co. mf:>:Vl 
Mickiewicz. Zauważył mądrze jeden z moich przyJacioł
poetów, że dzieło Mickiewicza jest otwarte na wiecznoś_ć. 
To zdanie wydaje mi się niezwykle trafne i ono moze 
lepiej niż inne zamyka w sobie istotę_ poezji. Mickiew~
czowskiej, a także i istotę urody sztuki w ogole. WydaJe 
mi się, że historyków literatury bardziej niż ,w.szystko 
inne powinno niepokoić to, że głosy z przeszłosci r c)Zle· 
gają .się tak ·samo donośnie i dż~ięcznie --: a cz_ase:n 
i 'bardziej - jak by się rozlegały dziś. Wszystkie realla sH~ 
zmieniły, wiele spraw, o które pisarz _się ~pominał, zosta
ło już 'dawno skreślone z rejestru hi:;tom, a tymczasem 
głos dopominającego się nie milknie, trwa,_ napełnia d~i~ń 
dzisiejszy. Nie chodzi więc o realia, lecz o rmponderabil!a, 
o wielką parabolę, którą nasze nowe spr~wy wciąż. stara 
się załatwić poeta sprzed lat, umarł~, złozoi:iy _na wieczny 
spoczynek w białym sarkofagu. ~ kiedy m~"".!ę o J?lOral
ności artysty, myślę o tej właśme dyscyplmie, ktorą on 
sam sobie narzuca ·po to, by jego dzieło było otwarte na 
wieczność. 

Patrzą'C tak na dzieło Mickiewicza, nie dostTzegam 
w nim ani jednej rysy prócz tej, o której \\·spomniałcm 

18 na początku. !Mickiewicz nigdy i nigdzie nie opuszcza Po-

laków. Tematycznie dalekie Sonety krymskie są nam bliż
sze od tysięcy wierszy innych poetów traktująeych o pej
zażu polskim. Krajobraz sonetów jest obcy, to prawda Ale 
to jest obcy krajobraz, na który my patrzymy, tak jak 
opisy z Pana Tadeusza są swojskim rpejzażem widzianym 
przez nas. 'Tak patrzą nasze oczy, nawykłe do takiego, 
a nie innego 'kolorytu ziemi i nieba, do takiej, a nie innej 
palety barw. Wiersze z III części Dziadów rr.ówią o lo
sach cudzego narodu, ale to my tak mówimy o nim. To 
my ściskamy wyciągniętą rękę Bestużewa i płaczemy nad 
zgasłą zorzą grudniowego powstania. Jesteśmy zawsze 
owym „pokrewieństwem" Mickiewicza, zamieszkałym 
w kraju, co mu w oczach stoi... Nigdy i nigdzie się nas 
nie wyrzeka, nigdy i nigdzie rsię on nas nie odwraca i nie 
szuka ·sobie dróg innyc·h niż nasz'O! ani spraw, w 'których 
nie mamy udziału. W istocie jest zawsze z nami i będąc 
naszą wielką miłością jest zarazem, i dlatego właśnie, 
naszym najczulszym sumieniem. 

I tylko jeden raz odchodzi od nas Mickiewicz w jakiś 
inny 'kraj, •jemu tylko znany i wiadomy, do ktćrego już 
nie mamy dostępu. 

Tam wpośród prac i trosk, i wśród zabawy 
Uciekam ja. Tam siedzę pod jodlami, 
Tam leżę wśród bujnej i wonnej trawy, 
Tam pędzę za wróblami, motylami, 

Tam widzę ją, jak z ganku biala stąpa, 
Jak ku nam w las śród ląk zielonych leci, 
I wpośród zbóż jak w toni wód się kąpa 

I ku nam z gór jak jutrzenka świeci„ . 

Nieznany, cudowny kraj. Ani to Litwa, a.ni Krym, ani 
gwarny Paryż, ani Rzym w ogniu biwaków, ani Moskwa 
białokamienna, ani Szwajcaria śnieżnych gór i chłodnych 
jezior. Milczy geograf, dąsa się historyk, bezradnie na
tęża się oko i śmiesznie błyska niewierne szk~ełko. Tam 
iść nie można, tam jest tajemnica, tam światło i cień po
chylają się 'ku rsobie miłośnie, tam myśl, nie każdemu 
dana, i uczucie, większe, niż je mogą ogarnąć nasze serca, 
harmonijnie się z rsobą łączą. Z tej ziemi płynie wielka 
rzeka poezji, która gada przez wszystkie dnie i noce na
szych dziejów. 

(Esej z dziennika lektury w tomie Domena polska, PIW, 
Warszawa 1961.) 



Adam Mickiewicz 
Dagerotyp, 1839 

Julian Krzyżanowski: 

DROGA MICKIEWICZA DO LITERATURY SWIATOWEJ 

Z aliczanie wielkich pisarzy do klasyków światowych 
bywa niemal zawsze i stale czymś w rodzaju odznaczenia 
pośmiertnego, przyznawanego przez opinię powszechną, 
opierającą się na wieloletnich, niekiedy wieki całe trwa
jących dociekaniach naukowych. Z Mickiewiczem nato
miast jest całkiem inaczej. Mistrz 'Słowa i to klasy naj
wyższej już w pierwszych latach swej twórczości poetyc
kiej dawał wyraz temu wszystkiemu, co nurtowało w ży
ciu zbiorowym jego czasów, i to nie tylko w Polsce, lecz 
w całej Europie. Był chorążym nowyc·h haseł, o które 
walczyli i za które ginęli ludzie jego pokolenia. Rozumie
jąc, iż poezja to nie tylko zabawa, sam w walkach tych 
brał żywy i wyibitny udział piórem i słowem. Ta jego 
działalność, zwłaszcza w latach późniejszych, „na parys
kim bru•ku", zataczała kręgi bardzo rozległe, wykraczała 
poza sprawy polskie, choć s'tale od niC'h wychodziła, i bu
dząc szerokie echa sprawiała, że bojownik wolności już 
za życia stawał 1się poetą w skali światowej, walka o wol
ność bowiem toczyła się w tej skali i wszędzie miała 
swych szermierzy czy przynajmniej sympatyków. Opinia 
więc usta-lająca wielkość twórcy Pana Tadeusza w obrębie 
stulecia po zgonie poety przy.gotowana była znacznie 
wcześniej, choć niejednomyślnie. Gdy zaś ustaliła się 
ostatecznie i skrystalizowała, co nastąpiło u schyłku ubie
głego wieku, była ona i jest nadal wyrazem wdzięczności, 
jaką ludzkość żywi dla tych wszyistikich 'bojowników, któ
rzy dostrzegają daleką, lepszą przyszłość, słowem i czy
nem szczepią i krzewią wiarę w przyszłości tej bliskość, 
a tym samym usiłują bryłę świata ruszyć z jej posad 
i pchnąć ją na nowe, lepsze tory. [ ... ] 

Pokusić się trzeba o najogólniejsze, szkicowe uchwyce
nie tego wszystkiego, co Mickiewicz dał li tera turze wła
snego narodu, a za jej pośrednictwem literaturze świata. 

Pisarz, którego życie przypadło na czasy romantyzmu, 
na epokę kultu wybitnej jednostki ludzkiej ożywionej 
potężnymi porywami uczuciowymi. w dziełach swych gło-
sił wieJkość człowieka, jego myśli i jego uczucia. Ale 
nawet wówczas, gdy płynął w nurcie ogólnym, gdy te
matem swych dzieł robił sprawy powszechnie znane, 
nadawał im piętno swej wielkiej oryginalności. Roman
tyzm po swych wielkich poprzednikach z !końca XVlII 
wieku odziedziczył i rozwinął przekonania o decydującym, 
przełomowym znaczeniu miłości w życiu człowieka, mi- 21 



łości, której wyrazem były głośne powieści J.J. Rousseau 
i Goethego, Nowa Heloiza i Cierpienia mlodego Wertera. 
Mickiewicz sam odwoływał się do nich, gdy w nawiąza
niu do fali ogólnoeuropejskiej tworzył na kartach części 
IV Dziadów dzieje tragicznej miłości Gustawa. Jeśli zaś 
nad znakomitych poprzedników wzbił sie na wysokość 
dla nich tak nieosiągalną, jak pieśń natchniona wzbija 
się nad opowiadanie, choćby najbardziej przejmujące -
to stało się to dzięki temu, iż historię życia złamanego 
przez potężną namiętność odział nie w szatę prozy, lecz 
monologu dramatycznego, wyposażonego w przepych 
poezji, umożliwiającej wydobycie efektów artystycznych, 
których w prozie ówczesnej, i nie tylko ówczesnej, wy
razić nie było można. Parafrazując słowa poety rnsyj
skiego, zastosowane do Mickiewicza. powiedzieć by mo
żna, iż gdy w powieści miłosnej Goethego bije moc, 
w analogicznym poemacie Mickiewicza wyczuwa się po
tęgę. Wskutek tego zaś w dziedzinie poezji erotycznej, 
tak znamiennej dla epoki romantyzmu, Dziadów część IV 
jest pozycją jeśli nie najwyższą, to jedną z najwyższych. 

Czasy romantyzmu są, jak wiadomo, okresem inten
sywnych walk narodowo-wyzwoleńczych, obejmujących 
całą Europę, a sięgających nieraz również do innych częś
ci świata. Walki te miały swych heroldów w poezji 
współczesnej, jednym z najbardziej płomiennych był 
przecież Byron. Walki te, od insurekcji Kościuszki po 
powstanie styczniowe, .toczyły ·się na ziemiach !Polskich, 
przy czym ich uczestnicy bili się „o wolność naszą i wa
szą" nie tylko w mundurach polskich . Pisarzem zaś, któ
ry cały tragiczny patos tych nieustannych zmagań wyra
ził rz potęgą jedyną w swoim rodzaju, był znowuż Mic
kiewicz. Zrobił to zaś w sposób ulumiewająco prosty 
i wymowny. Przede wszystkim tedy w swych utworach -
zarówno pomniejszych, w rodzaju Reduty Ordona czy 
Do matki Polki, jak najwię'kszych, w Dziadów części III, 
co bardzo trafnie uwypukliła już George Sand, i w Pa
nu Tadeuszu - 'dał Mickiewicz wstrząisające obrazy walki 
całego narodu o niepodległość, a równocześnie piętnował 
ostoję ówczesnej reakcji politycznej, carat, z potęgą w li
teraturze europejskiej od czasów Dantego niespotykaną. 
Płomienny patriotyzm i nie uznająca przeszkód walka 
o wolność otrzymały u Mickiewicza wyraz iprzejmująco 
ludzki i .prawdziwy w galerii bohaterów, z których żaden 
„szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyź
nie", postaci takich, jak Konra{i Wallenrod, jak Konrad 
więzień, jak Jacek Soplica, utrzymanych w wymiarach 
całkowicie ludzkich, mimo iż każdy z nich odznacza się 
właściwościami, które nie wszyst'kich ludzi cechują. Każ
dą z tych postaci wola poety związała ściśle z życiem 
narodu, ukazując tragiczne konflikty tam, gdzie związek 
ten słabnie, gdy, odwrotnie, w dziejach Jacka irwalość 
tego związku jest gwarancją zwycięstwa, choćby okupio
nego życiem bohaterskiej jednostki. Ludzi takich rznała 

22 historia, do literatury jednak wprowadził ich dopiero ge-

niusz poetycki Micikiewicza. Przynajmniej do literatury 
nowoczesnej, bar<lzo bowiem prawdopodobnie brzmi 
wzmianka towarzysza poety, iż przed powstaniem Dzia
dów części III twórca ich rozczytywał się w Aischylosie, 
którego Prometeusz spętany wydaje się przodkiem boha
terów Mickiewiczowskich. 

Wcielając w słowo poetyckie te wszystkie idee, którymi 
od czasów rewolucji francuskiej żyło w Europie wszystko, 
co było postępem, tworząc jednostki ludzkie o psychice 
niezwykle bogatej i wysoce skomplikowanej, wzbogaco
nej owymi ideami, ukazując wreszcie całe bogactwo życia 
zbiorowego i jednostkowego - Mfokiewicz nie gubił się 
w rezonerskich abstrakcjach, wierny bowiem naturze 
swego talentu, ·Swych uzdolnień realistycznych, dawał 
niezwykle plastyczną wizję otaczającej go rzeczywistości, 
z podatnego materiału językowego wyczarowywał obrazy 
odznaczające się bądź wyrazistością brył rzeźbiarskich, 
bądź dokładnością sztyc'hu, bądź wreszcie plastyką ma
lowidła. Jeden z największych realistów swej epoki, trzy
mający się zasad realizmu romantycznego, 'dysponował 
równocześnie ogromną skalą jakości estetycznych, od ko
mizmu po wzniosłość, od pełni epickiej rpo liry.zm i tra
gizm. Dzięki umiejętnemu •posługiwaniu się tą skalą, osią
gał w swych dziełach i arcydziełach efekty bardzo nie
zwykłe, tak że obrazy jego zestawiać można zarówno 
z psalmami Dawidowymi, jak rapsodiami Homera, z in
wektywami Dantego, z !Pelnymi zadumy nad człowiekiem 
refleksjami Goethego, z przesiąkniętymi wreszcie humo
rem malowidłami obyczajowymi powieściopisarzy epoki 
romantyzmu. Ponieważ zaś, nawet w czasie najwyższych 
wzlotów poetyckich, zawsze twardo 'Stał na gruncie rze
czywistości polskiej, i dawnej, i sobie współczesnej, i po
nieważ ten anteu.szowy związek z ziemią ojczystą wszę
dzie i zawsze daje ·się wyczuć - dzieła Mickiewicza wzbo
gaciły literaturę światową nowymi pierwiastkami, 'dla 
Europy czasów romantyzmu równie egzotycznymi, jak 
krainy amerykańskie, jak Europa wschodnia i Azja, pier
wiastkami, które w tej właśnie epoce z.apanowały w twór
czości pisarskiej i weszły do niej na zawsze. 

A wreszcie jeden jeszcze ·Składnik ipostawy ipoetyckiej 
Mickiewicza, utrudniający jego drogę na Parnas świato
wy - jego sto.sunek do języka polskiego. •Mickiewicz bądż 
świadomie, bądź bezwiednie poszedł 'Śladem swych po
przedników-realistów w poezji polskiej, takich jak Rej 
i Kochanowski, Potocki i Krasicki, gdy tworzył swój wła.s
ny język artystyczny z elementów mowy codziennej, ze 
zdobyczy pisarzy dawniejszych, ze .składników dialektycz
nych · czy prowincjonalnych. Od pisarzy dawniejszych 
różnił się jednak tym, że słowo było dlań czymś niemal 
dotykalnym, kształtem niemal materialnym, czymś, co do
bierał bardzo starannie i szlifował bardzo troskliwie. 
Wskutek tego. jednak pr.zeniesienie pomysłów Mickiewicza 
do języka obcego jest, jak .zresztą zawsze i wszędzie, z.a- 23 
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daniem barozo trudnym, zwłaszcza gdy chodzi o zaznacze
nie choćby melodii i plastyki wiersza, a cóż dopiero o od
tworzenie jej w przekładzie. Ale te właśnie tru'Ci.ności wy
jaśniają przywiązanie tłumaczy do dzieł Mickie•wicza. 
W wielu wy~padkach źródłem uczuciowego stosunku pi
sarŹy obcych 'Cio poety pols'kiego było uczucie niezwykłego 
piękna je.go mowy, domagającego się odtworzenia w języ
ku przekładu . Trudności te zara.zem sprawiają, iż nowe 
pokolenia czytelników obcych, wyczuwając czar oryginału 
niedokładnie .tylko uchwycony w tłumac·zeniach, podej
mują próby ich coraz nowe, każda z nich zaś wzbogaca, 
poszerza i utrwala stanowisko poety w rzędzie :klasyków 
światowych. 

(Fragmenty studium, 'Pisanego w r. 1955, opublikownego 
w tomie W świecie romantycznym, Wydawnictwo Litera
ckie, Kraków 1961.) 
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... Mówić o Mickiewiczu to mówić o pięknie, prawości 
i prawdzie; to mówić o ·sprawiedliwości, której byl żolnie
rzem, o obowiązku, którego byl bohaterem, o wolności, 
której byl apostolem, i o wyzwoleniu, którego byl zwiastu
nem. 

Victor Hugo 

(W liście do Władysława Mickiewicza, syna poety, 
dn. 17 maja 1867 r.) 

Adam Mickiewicz 
Rysunek E . Delacroix, 1840-41 



Aleksander Puszkin: 

BYŁ TU SRóD NAS.„ 

Był tu śród nas, 
Pośród obcego mu plemienia. W duszy 
Nie żywił dla nas nienawiści. Myśmy 
Też go kochali. Cichy, dobrotliwy, 
Był uczestnikiem biesiad naszych. Z nim 
Dzieliliśmy się i marzeniem czystym 
I pieśnią. (Był natchniony łaską niebias, 
Z wysoka więc na świat spoglądał). Często 
Mówił o przyszłych czasach, gdy narody 
Zapomną waśni - i w ·rodzinę wielką 
Połączą się. Słuchaliśmy poety 
Z zapartym tchem. 
[„.] 

Przelożyl 
Julian Tuwim 

Dedykacja Mickiewicza na tomie ·poezji Byrona ofiarowanym 
Puszkinowi 

Adam Mickiewicz 
Portret Karoliny Jaentsch-Pawlowe;I, wielbicielki ł tlumaczkt 

poety, wykonany w r. 1834 
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Sergiusz Sowietow: 

MICKIEWICZ W ROSJI 

D nia 25 października 1824 roku Mickiewicz wraz ze swo
im przyjacielem Janem Sobolewskim opuścił ziemię wileń
ską. Między 6 a 8 listopada stanął w Petersburgu. Jak 
wiadomo, w tym czas.ie nawiedziła 'Petersburg jedna 
z największych powodzi. 

Nie .przypadkowo związał Mickiewicz w swojej poetyc
kiej wyobraźni opis żywiołowego nieszcześcia .z obrazem 
polskiego artysty Józefa Oleszkiewicza, który przeklinał 
despotyzm rosyjskiego cara i wystąpił w obronie małych, 
zahukanych samodzierżawiem ludzi, narażonych w każdej 
chwili na skutki ca·rskiego gniewu: 

Ci w niskich domach nikczemni poddani 
Naprzód za niego [cara] będą ukarani; 
Bo piorun, w martwe gdy bije żywioły, 
Zaczyna z wierzchu, od góry, i wieży, 

Lecz między ludźmi naprzód bije w doły 

I najmniej winnych najpierwej uderzy ... 

W obrazie oazekiwanej powodzi zawarł poeta przeczu
cie rewolucji, które owładnęło nim, skoro tylko znalazł 
się w stolicy Rosji. Był to zresztą .nastrój ipowszechny. Da 
temu świadectwo 1po latach, gdy w .prostych i 'Serdecz
nych słowach jasno wypowie swe pierwsze wrażenia 
z Rosji: 

„Trzeba wiedzieć, że w tym 'kraju wszyscy są .zawsze 
mniej lub więcej .niezadowoleni z rządu; oskarża się go 
wszędzie w tajemnicy, obmawia .się go i głośno. [ ... ] Cu
dzoziemiec, który nie zna natury i doniosłości tej opo
zycji, tak dawnej, tak powszechnej, a zawisze tak mało 
groźnej, widząc wszędzie wrogów istnieją<:ego porządku 
rzeczy, nigdzie zaś nie ·spotykając obrońców, <przychodzi 
do przekonania, że R o s j a j e s t ,g o t o ·W a d o 
w s z c z ę c i a r e w o 1 u c j i, że oc.zekuje .tylko spo
sobnej chwili, tylko hasła."* 

A jeszcze później , z katedry w CoHege de France, od
tworzy Mickiewicz bardziej wyraziście obraz spi.s'kującej 
Rosji, 'Spiskującego Petersburga: 
„Sprzysiężeni mieli dwa ogniska działania: jedno w po

łudniowej Rosji, tą drogą .nawiązywano 'Stosunki z Pol
ską, drugie - w Petersburgu. Sipiskowano jawnie, a co 
zawsze będzie .budzić .podziw, to uczciwość wszystkich 

• Podkreślenia w cytowanych tekstach Mickiewicza pochodzą 
od autom artykułu. 

sprzysiężonych. Było do pięciuset, a nawet więcej osób 
biorących czynny udział w spisku, ludzi najrozmaitszych 
stopni, na wszelkich ,stanowiskach, którzy w ciągu dzie
sięciu lat znosili się z sobą w kraju nadzorowanym przez 
silny i podejrzliwy rząd, a jednak nikt ·spr.zysiężenia nie 
wydał. Co więcej, oficerowie, urzędnicy zbierali się 
w Petersburgu, w mieszkaniach, których okna wycho
dziły na ulicę, a nikt nie :1Jdolał nigdy odkryć celu ich 
zebrań. Opinia publicz.na była silniejsza niż pogróż>ki 
rządu." 
. ::r:e słowa Mic~iewicza dobitnie świadczą o tym, jak 
sersie był on związany z dekabrystowskimi kręgami ro
syjskiego społeczeństwa, jak bardzo w owym krótkim 
okresie .pobytu w Petersburgu .nasycił się ich nastrojami. 
W stolicy Mickiewicz natychmiast za•warł znajomość 
z wybitnymi 'Przedstawicielami przodujących grup spo
łeczności, przede wszystkim z dekabrystami. Właśnie .tu
taj po raz pierwszy spotkał się i zaprzyjaźnił z Konra
dem Rylejewem i Aleksandrem Bestużewem. Bestużew 
w swoim dzienniku położył datę nowozawarr-tej znajo
mości: 3'1 grudnia 1824. 

Co było najbardziej postępowe, charakterystyczne i kie
rownicze w ówczesnym rosyjskim ruchu 'Społeczno-wol
nościowym? Nie ulega rwątplirwości - ruch ,dekalbrystów. 
Prowadzili oni walkę „z prawem .pańszczyźnianym i sa
modzierżawiem"; oni to „organicznie wyrośli z całokształ
tu rosyjskiego .procesu historycznego". Mickiewicz w roz
r_nowach z~ ~woimi nowymi przyjació!mi musiał ispos.tirzec, 
ze to własme w programie dekabry.stów: 

„Przewidywano, że ·Polska powstanie razem z Rosją 
i przeprowadzi u siebie takie same rewolucyjne prze
ks.rlałceni'.1, jakich miano zamiar .dokonać w Rosji; gdy 
to nastąip1, rewolucyjna Rosja winna pozostawić Polsce 
niez:iwisłość polityczną. 1Polska wyodrębni się jako nie
~a!~z~e pań~two z ni~zawisłymi prawami, zawrze naj
sc1sleJszy SOJU•SZ z RosJą-oswobodzicielką." 

Mickiewicz był związany przede wszystkim iz przedsta
wicielami Stowarzy;szenia Północnego. W Stowarzyszeniu 
Półno~nym silny był nu.rt republikań·ski, ~tóremu prze
wodmczył K. Rylejew. 

O bliskim zetknięciu się Mickiewicza z tą grupą przo
dujących ludzi Rosji i o jednomyślności poety i rewolu
cyjnie nastrojonych dekabry·stów świadczy pewne cie
ka.we ·zdarzenie, które miało miejsce na zebraniu rosyj
skich rewolucjonistów. Opowiedział o nim sam Mickie
wicz publicyście i h~storykowi Leonardowi Rettlowi. Pew
nego razu: 

„W gronie deka!brystów wzniesiono podczas biesiady 
toast «śmierć carowi!». Kie·dy ws.zy.stlko z entuzjazmem 
porwało ·się do szklanek, Mickiewicz swoją postawił na 
stole i pić nie chciał. Zdziwienie naj1pierw, a potem ·kirzyki 
stały się powszechne, dały się ·Sły.szeć os'karżenia .nie tY'l'ko 
o tchórzostwo, ale nawet o zdradę. Mickiewic·z Odpowie
dział im na to, że takie toasty są za'WISze be~silnym i bez- 29 



owocnym zuchwalstwem; że ci, co ·je spełniają myślą że 
już wiel~ki~j rzeczy dokazali, uspakajają się 'tym i 'idą 
spać. :J"ezell tedy . szcz~r.ze myślą o śmierci cara, niech się 
uzbroJą natychmiast i idą na carski pałac, w takim razie 
on ipój.dzie ,z nimi. Bestużew [Aleksander] rw .t e d y er z u
c i ł mu ·Si ę n a szyj ę. Strach mogącego nastąpić 
~zynu wytrzeźwił wielu, którzy zaczęli dowodzić, że to 
Jeszcze za wcześnie, że lud jeszcze nie jest usposobio
ny itd." 

W ten sposób Mickiewicz - znalazł.szy się w Petersbur
gu w środowisku szlachedkich •rewolucjonistów - ujrzał 
przed Mbą nową, młodą Rosję torującą .sobie rcl.rogę ku 
wolności, usiłującą zerwać carskie pęta i wyswobodzić 
naród. Właśnie w czasie owe.go pobytu w Petersburgu, 
w kręgu rewolucjonistów, w świadomości polskiego poety 
zrodziła się myśl o wspólnej walce „za waszą i naszą wol
ność", walce, która miała w perspe'ktywie nie tylko wy
~wolenie narodowe, lecz również zdjęcie ,z ipolskiego ludu 
Jarzma społecznego. Jercl.nakże obok tego dojrzał Mickie
wicz również inną, carską, :biurokratyczno-urzędniczą 
~osję, która swymi mackami dławiła wszystko, co żywe, 
Jasne, z umysłem niepodległym. Pisał: 

„W Rosji, ażeby nie być chłopem albo kupcem, sło
wem, aby mieć przy.wilej uwalniający od 'kary knuta, 
trzeba wejść w służbę rządową, i ipozy·skać tak .zwaną 
k 1 a IS ę albo c z y n." * 

Do .tej cars'kiej Rosji poeta żywił wstręt. To uczucie 
znalazło· ,swó,j dobitny wyraz w gryzącej saityrze na biu
rokratyczno-urzędniczy świat - Czyn. Satyra była praw
dopodobnie improwizowana przez Mickiewicza na przyję
ciu u :makomitego artysty Aleksandra Orłowskiego w Pe
tersburgu rw roku 18<24. Mickiewicz wykorzystał tu mo
tyw pieśni popularnego francuskiego poety-demokraty 
Jean-Pierre Berangera. Czyn w swej nowej treści i stylu 
różni się znacznie od ballad satyrycznych, ja'k Pani Twar
dowska lub Tukaj. W nowym utworze· Mickiewicz wy
stąpił już jako realista, biczujący wady i urzędniczy 
ustrój despotyzmu. ·Pod maską niefrasobliwego pieśnia
rza ipokazał poeta komiczną i żałosną postać carskiego 
urzędnika-ibiurokraty, który .główny cel swego życia widzi 
w zdobyciu jak największej ilości orderów, w uzyskaniu 
jak najwyższych „czynów". Obraz rosyjskiej łaźni 
z "."szystkimi akcesoriami: poceniem się na najwyższych, 
naJgorętsz!ch pó~k~ch, ćwiczeniem się miotełką itp„ 
przedstawia w komicznym kształcie biurokraltyczną hie
rarchię. I rzeczywiście, mogła ona być porównana tylko 
z łaźnią! Jednakże owa urzędniczo-biurokratyczna hierar
chia inie uchroni żadnego karierowicza od kary, jeśli 
z br u ka ł o n •S ·W o j e IS umie n ie· wreszcie -
skręci :kark. ' 

O ile przodująca część rosyjskiego .społeczeństwa już 
w ipierwszych dniach gorąco powitała Mickiewicza, uzna-
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jąc w nim wielkiego poetę, o tyle rząd carski widział 
w nim tylko „niebe2lpieczne.g-0" politycznego zesłańca, któ
rego nie życzono -sobie zbyt długo zatrzymywać w stolicy. 
Mickiewicz otrzymał nakaz opuszczenia Petersburga i wy
ruszenia na „południowe zesłanie". W stycmiu 18'25 pol
ski poełta w :towarzystwie swoich przyjaciół, Jeżow.skiego 
i Malewskiego, wyJec'hał do Odessy. Przy pożegnaniu z de
kabrystami otrzymał •Mickiewicz od Rylejewa i Alek
sandra Bestużewa Usty polecające go poecie Wasylowi Tu
man·s'kiemu, który w tym czasie mieszkał w Odessie 
i utrzymywał bliskie stosunki z dekabry:stami. Konrad 
Rylejew pisał: 
„Miły Tumanski! P o k o c h a j M i c k i e w i c z a 

i j e g o p r z y j a c i ó ł Malewskiego i Jeżowskiego; 
d o b r e t o i m i ł e c h ł o p Y. Zresztą, co tu pisać: 
z uczuć i ze ·Spo .solbu myślenia już 
s ą p r z y j a c i e 1 e. il.VI i c 'k i e w i c z w d o d a t
k u p o e t a - u 1 u b i ie n i e c s w e g o n a r o d u." 
Wtórował mu Aleksander Bestużew: 
„Polecam ci :Mickiewicza, Malewskiego i Jeżowskiego. 

Pierwszego znasz z imienia, j a z a ś ·r ę c z ę z a 
d u s z ę i :t a l e n ft. Przyjaciel jego Malewski także 
przemiły chłop. Ułatw im znajomości i poucz ich; przy
garni,j tych nieszczęśliwców." 

Listy te dobitnie świadczą, z jaką uwagą, przyjaźnią 
i zaufaniem odnosiłi się dekabryści do Mic'kiewicza, nie 
tylko jako poety, '1ecz także jako politycznego współwy
znawcy. 

Tlumaczyl Tymoteusz Karpowicz 

(Fragment s-Zklcu opublikowanego w księdze wydanej 
przez UNESCO w wersji angielskiej l francuskiej w stu
lecie śmierci Mickiewicza. Kopia polska tej edycji uka
zała się nakładem PIW, Warszawa 1956.) 
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Tl.'l l '.'.'I F.P 
DO PRZYJACl(H, MOSJ\ALI. 

'Vy czy mnie lispominacic! ja ilekroć maru: 

O m~-ch pnyjació·I ś~ertiach, wygnani•u·h, wic:1i!'ni.1cl1, 

I o was myślę : wasze cudi.oziemskic twarze 

Mają oLywatelstwa prnwo w mych maneniach. 

Gdzież wy teraz? szlachetna szyja Rylejewa, 

Którąm jak Lratnią ściAkał, carskiemi wyroki 

Wisi do harihiąccgo przywiązana druwa; 

K11twa ludom co swoje mordują proroki. 

Ta n:ka którą do moje .Bestużew WJciągną-1', 

\Vies7.e7. i żołnierz: ta ręka od pióra i broni 

Odcrwaua 1 i car ją do tanki zaprzągo!J:l'; 

Dziś w minach ryje, skuta. obok polskićj <lfoni. 

Innych może dotknę-fa srożsi.a niebios kara. 
) 

l\foże kto z wa.s, urzędem, orderem zhaiibiouv J' 
, ; 
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Adam Mickiewicz 
Rysunek c. K. Norwida, 1848 

Stefan Żółkiewski: 

WALKA W OPARCIU O LUD 

Dziady !Są dalszym krokiem na drodze rozpoczętej balla
dami, a znaczną modyfikacją i rozwinięciem pozycji ideo
wych żeglarza i Grażyny. Stanowią pogłębienie stosunlku 
p0€ty do folkloru. Przedmowa do widowiska dramatycz
nego mówi, iż Mickiewicz świadomie szukał źródeł sztuki, 
szczególnie dramatu na-rodowego, w pradawnym obyczaju 
ludowym. Uroczystość Dziadów łączy z ucztą kozła, oby
czajem •stojącym u początku dramatu g•reC'kieg-0. Już 
w iprzedmowie do I tomu poezyj {o czym j€'Szcze niżej) 
p0€ta twórcze tradycje i nurty literackie wywodził ,z ory
gina1nych żrc>deł ludowych. I szczególnie cenił poezję 
grecką, ip0€zję rodzimą, wyrastającą z jedynie oryginal
nyC'h i twórczych tradycji ludowych, poezję łudu wol
nego politycznie i w służbie wolności. W tym kierunku 
zamierzał kmal:tować swoją twórczość, tak widział drogi 
rozwoju oryginalnej, namdowej 1poezji polskiej, Swiad<>m 
był przy tym czekających go trudności. Dramatem intere
sował się od dawna. W Kownie pisał swego (zaginionego 
i pewnie nieskończonego) Demostenesa. Fakt, że wstydził 
się swego dzieła, oraz zamierzenia po przeczytaniu Zbój
ców Schillera wskazywałyby, że był to pomysł daleki o·d 
nowatorstwa ideowego i artystycznego, wł~ściwego Dzia
dom. Oceniał :zresztą tr.zeźwo Dziady. To przełomowe 
w naszej literatur.ze dzieło - z punktu widzenia walki 
o odnowę gaitwnku dramatycznego poezji było czymś 
jeszcze niedoskonałym. Do tej odnowy dojrzeje p0€ta 
i cała nasza literatuira dopiero po 1pows'taniu. Lecz mo
nodramatyczna forma Dziadów była pieI"wszym krokiem 
na drodze walki o nowy dramat, a jak mówi analizowana 
prze·dmowa, krokiem świadomym, poszukiwaniem za wzo
rem 1greckim analogicznych rodzimych źródeł ludowych 
dramatu. 

Stosunek Dziadów do folkloru ma swoją literaturę 
stwierdzającą istotne związki z ludowym obrzędem w jego 
autentycznej formie. 

Dziady miały być świadomą 1próbą literackiego ucieleś
nienia ludowej koncepcji rzeczywi&tości i jej etyki. 
W przedmowie pisał poeta, iż słuchał „bajek, powieści 
i pieśni" śpiewanych w czasie óbrzędu dziadów, „a we 
wszy<stkich zmyśleniach poczwarnych można było dostrzec 
pewne dążenie m o r •a 1 n e i pewne nauki gm i n ny m 
sposobem zmysłowle przedstawione. Poema niniejsze 
przedstawi obrazy ·w ;podobnym duchu.„" * 

• Podkreślenia w tekście Mickiewicza pochodzą od autora 
niniejszej pracy. 35 
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Istotną zdobyczą części II jest wprowadzenie jako mo
tywu poetyckiego rzeczywistej :pańszczyźnianej gromady 
chłopskiej z całą .jej ciemną i gorzką dolą obnażoną w sce
nie złego pana. Nie jest to byinajmniej gromada rewolu
cyjna. Jest przecież prawdziwa. I występuje w roli try
bunału, przed k'1:órym iSądzi się dolę 'ludzką, jej godziwość 
i niegodziwość, :i mądrość tego trybunału ocenia wartości 
moralne i sądzi ipostępki ludzkie. Składniki doli ludzkiej -
to .gorycz ziemska, 1bez której nie można być szczęśliwym, 
to uroda źycia, !której nie wolno odtrącać, ale przede 
wszystkim ito kTzy•wda społeczna - i ona jest sprawą 
centralną. Dwie pierwsze sprawy obciąża !konwencjonal
ne i .przeto naiwne spojrzenie sentymentalistów, sprawa 
trzecia ma wymowę surowego realizmu, ma siłę prawdy 
klasowej, jest najdalsza od al:Jstrakcyjnego, ·właściwego 
sentymentalistom pojmowania doli człowieka w ogóle -
człowieka, który różn:i się od innych posiadaniem lub bra
kiem czułego •serca i cnoty. 

W dramacie mamy ponadto zapowiedź nowego histo
rycznego uks7ltałtowania się doli ludzkiej, doli tych, kió
rym nie odpowi·ada tak napiętnowana w części III rzeczy
wistość. W zakończeniu zjawi się widmo buntownika, 
który odepchnął spodloną ziemię. Sens tej zaledwie tu 
zapowiedzianej rpostaci, wieloraką wymowę jej osobistej 
tragedii wyjaśni dopiero część IV. [.„] 

R oncepcja bohatera zmienia się w Dziadach; jest on ży
wy i jest umarły dla świacta, jest upiorem samobójcy 
i tylko dla nauki cpoWTtarza - obłąkany - niespełnio:1e 
samobójstwo. 
Niejasność koncepcji odpowiada tu ciągle dużej nie

jasności :ideowej, wahaniu między romantycznym. bez
przedmiotowym „smutkiem świata" i takąż ucieczką od 
niego w śmierć - •a konkretną, społeczną kryt)"ką połą
czoną z apologią buntu, z perspektywą czynnego buntu, 
a więc z perspektywą rewolucyjną. 

„Bohaterem Dziadów jest głęboko czujący człowiek, 
miany za obłąkanego przez ludzi małych, dla których 
wszystko to, co przechodzi ich szkiełko kieszonkowe, 
istotnym przeto samo nie jest" - .powiedział w roku 
1861 Norwid, jeszcze bez dostatecznej precyzji inter.pre
tacyjnej, ale też bez dostatecznej możliwości obiekty•w
nego, bo historycznego rozumienia artystycznych środ
ków wyrazu. 

Po długich latach badań nad Dziadami, i to właśnie ba
dań wpływologicznych, dopiero Podhorski-Okołów wsk:3.
zał na ,zapomniane źródło - na Zbójców Schillera. Nie 
chodzi nam tu zresztą o poprawnie .i przekonywająco 
przeprowadzony wywód filologiczny Podhorskiego-Okolo
wa, lecz idąc po tych śladach filologicznych możemy usta
lić już istotne pokrewieństwa - choć nie wpływy -
ideologiczne. Gustaw naleźy do tej samej rodziny zbun
towanych, co i Karol Moor. Ma o wiele mniej jasną ani -

żeli Ka•rol .świadomość swej wyzwoleńczej i antyieudal
nej rpostawy. Tak, ale za to 'kryiyka Gustawa, dzięki swej 
mimo wszystko dość duźej konkretności, .jest .bardziej za
sadnicza, me skierowana iSwym ostrzem przeciw wyjąt
kowym naduźyciom ·płynącym .z moralnej podłości po
szczególnych jednostek. Przy całej ogólnikowości - to jej 
słabość - krytyka ta jest mniej moralistyczna i •bardziej 
gwałtowna aniżeli u Schillera. 

Skargi nieszczęśliwego !kochanka w D ziadach są t·ak 
skomponowane, by powiązać •problem miłości i problem 
społeczny. Kochanek obdarty jest przez „skrzydlatego e:ło
czyńcę" z wszelkiej zgody na źycie be.z ideału, a zatem 
z wszelkiej -zgody na życie wedle ówcześnie obowiązu.ją
cych norm ·społecznyC'h. Zarówno norm przyjętych przez 
„jasnych panów", którym iwygraźa, jak i przez fili·strów, 
z ·których się natrząsa, ironizując ciche szczęście k&iędza. 
Lecz jednocześnie :ten kochanek je'St obdarty z dostatku, 
no i bieda jest czynnikiem jego nieszczęść. Taki sens ma 
w utworze jego powrót do domu rodzinnego, do ruiny, 
opu.szczenia, surowego ubóstwa. Będzie wyrzucał kochan
ce: „tak ciebie ośle·piło złoto!". Będzie u.rą.gał feu<lalnym 
przesądom róźnic st·anowych, ~ra.marSkiemu wyrachowa
niu swojej epdki, które decydowało o najbardziej ludzkiC'h, 
osobistych sprawach jednostek. 

Romantycy nie wymyślili nieszczęśliwej miłości. Zabro
nić szczęścia ze względu na ur·odzenie i biedę - ulbogie
mu szlachcicowi, n.ie chłopu zgiętemu •jarzmem pafrszczyz
ny - była to •przecieź krzywda najbardziej reprezenta
tyiwn-a dla ówczesnego rpor.ządku, najwy<I"aźin:iej 'Społecznie 
umotywowana, bo wyrządzona .przez współcrodaków -
w warunkach polskich, warunkach niewoli silniej umoty
wowana społecznie aniźeli brak możliwości awansu, który 
był zaleźny od zaborcy. Był to konflikt na naszym gruncie 
wymowniejszy aniżeli tak krzyczący w stosunkach nie
mieckich konflikt Wertera*, któremu rodacy odmówili 
awansu społecznego. 

Tragizm doli .nieszczęśliwego kochanka, bezskutecznie 
walczącego o .szczęście •w zarysowanych warunkach, był 
dla poety .istotnie symboliczny. Czyni go poeta równorzęd
dnym upadkowi narodu. 

Inni błądzą. Ksiądz w małym, ale własnym domu, 
Czy to na wielkim świecie pokój lub zamieszki, 
C z y g d z i e n a r 6 d u p a d a, c z y k o c h a n e k 

ginie, 
o nic nie dbasz usiadłszy z dziećmi przy kominie, 
A ja się męczę w słotnej, ciemnej porze.• 

Głęboki, prawdziwy obraz nieszczęśliwej miłości -
ukazany po raz pierwszy w literaturze polskiej - był 
jednocześnie symbolicznym obrazem nieszczęścia określa-

• J. W. Goethe, Cierpienia mlodego Wertera. 
• Podkreślenie autora pracy. 37 



nego typu ludzi, ~udzi, którzy byli pozytywnymi bohate
rami wczesnej, postępowej literatury romantycznej. 

Ludzie ci wyrośli z ideologii protestu, który szczegól
nie trafnie dla ówczesnych polskich czytelników repre
zentowała wielka litera.tura „burzy i na.poru". [ ... ] 
Oczyiwiście szukan'ie źródeł swego losu tylko w lektu

rze jest uteracką fikcją wd.zięczności dla itych, którzy bo
haterowi otwierali oczy na otaczający świat. Wyżej cyto
wane fragmenty, jego dzieje, świadczą, że miał dość przy
czyn do buntu w życiu. Od świata bez ideałów, od świata, 
którego realistycznym, gorąco witanym wówczas p.rzez 
określonych ludzi obrazem był świat Zbójców .i Wertera, 
wiodła •go tragic?Jna droga w krainę fanitazji, krainę ma
nowców, gdzie ,szuka się „na próżno" i nie .znajduje szczęś
cia i ideału. Z krainy fantazji :mów na ziemię, w „brud
ne uciech rzeki". I tu, na ziemi, znajdzie jedyną jeszcze 
sferę prawdziwego człowieczeństwa: miłość. Inne prze
żarły trujące wpływy tego świata obcego p()rywom, za
stygłego w feuda1nej martwocie, w cynicznej obronie 
swojego stanu .posiada,nia. świata, który nie potrzebuje 
młodej energii, zapału, heroizmu, entuzjazmu. Bo świat 
ten nie chce postępu, nie chce widzieć krzywdy, nie chce 
z nią walczyć - chce itrwać dalej, rozkładający się, wstręt
ny świa·t, w którym muszą panować drapieżne, straszne 
egoizmy. Brak mu szerokiego oddechu, wichru entuzjaz
mu, z którego rodziło się n owe spoleczeń.stwo rewolucji 
francuskiej. 
Zdawałoby się, że w tym świecie , który atakuje Mic

kiewicz, pozostan.ie jedna dziedzina nietknięta, najbar
dziej ludzka i intymna. Dziedzina życia, w której zapa
nuje sprawiedliwy osąd wartości, gdzie ceni się ludzi 
wedle godziwej miary, gdzie cenne, prawdziwie ludzkie 
jest to, co młode, co goreje bezinteresownym entuzjaz
mem, a mówiąc historycznie - co mogło być i było dość 
wieloznacznym symbolem sił postępu w owym czasie. Zda
wałoby .się, że •jest jedna dziedzina, w której buntownik -
pozytywny bohater romantyków - nie będzie pogardza
nym szaleńcem, a właśnie pełnym człowiekiem. To dzie
dzina miłości. Lecz właśnie bezlitosna krytyka Dziadów 
sięga i tam. Wymowa dzieła jest jasna - w tak'im świe
cie szczęśliwie kochać nie można. Nawet miłość zniszczy 
przesąd feudalny i wy.rachowanie kramarskie. Bohater 
witedy iporwie za sztylet: „Błyskotkę ·niosę dla jasnych 
panów!" [ ... ] 

W okresie drezdeńskim * powstaje Dziadów część III, 
wspaniały poemat o walce narodowo-wyzwoleńczej, osnu
ty na tle dziejów młodzieży wileńskiej, luźno związany 
z poprzednimi częściami Dziadów. 

Dramat ten in.icjuje właściwie rozprawę z ogranicze
niami rewolucji szlacheckiej w literaturze popowstanio
wej. Tradycyjnie III część Dziadów traktowano jako mi-

38 • Drugi pobyt, po powstaniu listopadowym, r. 1832. (Przy, Red.) 

sterium. Sceny główne - to miał być dramat wewnętrzny 
Kon rada ukazany w ·pavtiach fantastycznych, pełnych 
głosów l zjaw niematerialnych. Sądzę, ż~ ta fa1szy"".a 
intevpretacja została i;arzucona ·p~zez . og?lną koncep~Ję 
Mickiewicza: osobowosci wyzwalaJąCeJ •się z wpływow 
racjonalistycznego materializmu i przez potęgowanie. we
wnętrznych tendencji reli.gijnych dor~staj.ącej do mi~ty 
cyzmu. Koncepcję, za ktorą dotąd me nie ,przemawiało 
ani w twórczości poety ani w kierunku jej rozwoju. 

Za pierwszeństwem ·S~en f.antastycznych z.niala pr~em~~ 
wiać pozorność akcji w reahstycmiych . „mte.~mediach , 
a ześrodkowanie właściwej, dramatyczneJ a~CJ·i J?()emat~ 
w scenach fantastycznych. Tą właściwą a•kcJą m~ał~ bJ'.c 
walka o przeobrażenie wewnętrzne. Konrada . . PamiętaJ
my, że Dziadów część II.I to .tylk? .pier.wszy a~t d.ramat;i. 
z tym zastrzeżeniem akcJa teJ częsci koi;centruJe się ~łas
nie w scenach realistycznych. Dramat Jest w~lką . z md~
widualnym bohaterem, co artystycznie. wyraza się. także 
w ograniczeniu roli tego bohatera. AkCJa s~en reallst~c~
nych nie jest bynajmniej pozorna .. ~onfh!r~ młodziezy 
spiskowej z car·atem i jego przedstawicielami .Jest centraf
nym konflikitem sztuki. Wszystkie inrne konfhkty ·są IX><;ł
porządkowane temu właśnie. Dramat od .pocz'.'IU.m do.ko~
ca (tego I aktu!) jest walką o Rollisona i. Jego zye:ie. 
Rollisona nie widzimy. I to celowo .. Boh~ter Je~t tu z~10~ 
rowy - młodzież. Takich jak .Ro~hsoi; Jest wielu. Mo.wi 
o nich i Sobole:wski, .i Adolf, widzimy ich w scenach wię
ziennych. Rollison ich tylko re~rezentuje. Efekt drama
tyczny napięcie uczuciowe walki (na przykład Ma.tka -
Senat~r) wymagały itakiej jednej reprezentatywne] Sipra
wy. Ale nie jest to osobista sprawa Roll~son~ (dlate;go ten 
pozostaje w cieniu) - to ·sprawa całeJ isp1skoweJ mło-
dzieży. . . 

Sprawa Konrada natomiast wyczerpuJe się od razu na 
początku. Ksiądz Piotr - prostaczek wyrywa go z ot.chla
ni. Mamy tylko surowy 5ąd nad .postawą Konrada i nad 
tym, co Konrad reprezenituje ~deol~gic~nie. , 

Musimy zdać sobie 'Sprawę, iż Dziadow częsć ~II stan~
wi ciągle jeszcze bardzo wczesny etap k•rJ'.tylki ogram
czeń rewolucji .szlacheckiej. Krytyka ta tuz. 1po upa?~u 
powstania miałaby 'Sens rea~cyji:y, gdyJ;i->: Jedn<;>czesme 
W%Oko nie podnosiła zasadmczeJ wartosci dr9gi .re~o~ 
lucyjnej samej idei walki narodowo-wyzwolenczeJ, idei 
czynneg~ protestu despoty.zmu .i feud~łiz~u. 

P()eta nie dojrzał jeszcze do kryty<ki, ktora by ude:za
ła wprost w ·szlachecki rucł~ si:iis~owy i zaa~akowa!a Jego 
ograniczoność, nieuwzględmeme istotnych mt~reso~ lu
dowych w jego programie .. społecznym . . Musiało się ~o 
odbić zasadniczo na koncepcJi, moty.wach J. ukształtoiwamu 
utworu. 

Mickiewicz nie przeciwstawia krytykowane~o Konra-
da - ,szlacheckiego •rewolucjonisty całej reszcie ispisko
wych, szlacheckich rewolucjonistó:W· Wyłącza ~o jedynie 

39 z rpozostałej grupy. W planie realistycznym daJe p()emat 



o walce narodowo-wyzwoleńczej. I na tym •planie Konrad 
jest jednym z pozytywnych bohaterów. W planie fan
tastycznym wyłącza Konrada i krytykuje zasadnicze 
ograniczenia szlacheckiego rewolucjonizmu, ucieśleniane 
symbolicznie w posta1wie we•wnętrznej, w filozofii Kon
rada. Do tej krytyki poeta już dojrzał. 

W genezie utworu nie można lekceważyć momentów 
autobiograficznych - przeżyć ·MiC'kiewicza na tle procesu 
wileńskiego. Sądzę jed1J1ak, że trzeba tu uwzględnić przede 
wszystkim czynniki pozabiograficzne, ideowe. Wybór te
matu z okresu wczesnych przygotowań pow"Stania nie był 
ideowo .neutralny. Spiskowi-podsądni reprezentują 
wszystkich prizyszłych żołnierzy powstania, .bohaterów 
walki narodowo-iwyzwoleńczej. W planie .realiStycznym 
nie mają fizjonomii historycznej uczestników wydarzeń 
183'()-3>1 r. Poeta nie sądzi ich roli historycznej w po
wstaniu. Tak na przykład bohaterskiej postaci Wysockie
go w Dziadach nie obciążają jego błędy politycz.ne 
z pierwszych miesięcy powstania. Niewątpliwie Słowacki 
nie tylko w Horsztyńskim, ale nawet w Kordianie pój
dzie ew tej krytyce nie<:o dalej. Dlatego ten utwór jego 
zawiera eleme<nty ·polemiki .z Dziadami. Z tego tytułu Sło
wacki czuł •Się „rycerzem tej nadpowietrznej walkd, która 
się o na·rodowość naszą toczy". Był wówczas konsekwent
niej arutyszlachecki, bliższy przeto walce o burżuazyjny 
naród .polski. 

Temat wybrany przez Mickiewicza dotyczy włafoiwie 
narodzin szlachecko-•rewolucyjnego spisku na Lltiwie. Na
rodzin ideologii narodowo-wy.zwoleńczej jako rewolucyj
nego protestu przeciwko uciskowi narodowemu, despo
ty=owi, samowoli policyjnej. 

Gdy ;poeta ukazuje nam nawet tak historycznych i ty
powych dla szlacheckiej rewolucji ludzi jak cytowany dla 
przykładu Wysocki, widzimy w •nim pr.zede wszystkim 
buntownika, .a nie spiskowca i działacza po1itycznego. 
Poeta ogranicza się do podkreśle<nia jego wia·ry w lud 
i pogardy dla klas uprzywilejowanych. Ta metoda sitano
wi niewątpliwie ograniczenie reaHzmu Mickiewiczow
skiego na tym etapie. Wyjaśnia współistnienie w tym 
utworze fantastyki, operowanie przez poetę symbolami. 
W planie realistycznym poeta nie C'hce, 1?1ie może, nie 
umie przeprowadzić swojej krytyki. Nie da :przeto jasnej 
krjty;ki politycznej. W planie fanta stycznym, wyodręb
niając Konraida przez użycie symbolów, da krytykę częś 
ciową, o obiektywJlej wymowje ;politycznej, ale nie sfor
mułowa.ną w terminach polityc=ych. Idealizm historycz
ny Mickiewicza każe mu skupić uwagę na jednostce i jej 
dyspozycjach wewnętrznych , jej wewnętrznym stosunku 
do sprawy. 

W kompozycji dramatu rzucają is ię w oczy dwa plany. 
W planie .realistycznym - dzieje walki narodowo-wy
zwoleńczej. W planie fantastycznym - k'l'yrt;yka ograni
czeń ideowych tej walki, krytyka nie doprowadzona do 
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rewolucji, połowiczna, załamana i przechodząca w mi
styczne .przezwyciężenie •klęSk:i. Współistnienie <tyC'h dwóch 
planów obciąży postępową, rewolucyjną wymowę drama
tu szeregiem jaskrawych .sprzeczności. Oba plany są bo
wiem wyraźJlie -skontrastowane ideologicznie i s tylistycz
nie. Sceny realistyczne są naładowane atmosferą dekabry
stowską, kltórą ·szczególnie manifestują wbijające się 
w pamięć wspaniałe .pieśni rewolucyjne, tak •podobne na
wet z ducha i sty.lu do agitacyjnych pieśni dekab>r)"Stów. 
Poeta z całą świadomością walczy o realizm swego utwo
ru. W przedmowie pisze: „Kto zna dobrze ówczesne wy
padki, da świadectwo autorowi, że sceny i charaktery osób 
działających .skreślił sumiennie, nic nie dodając i nigdzie 
nie przesadzając." 

Krytyka burżuazyjna .umnie}szała znac.zenie scen rea
listycznych, opierając całą interpretację przede wszystkim 
na scenac-h fantastycznych. W ten sposób ze sprzec=ości 
ideowych rnbiono jednolity kościec ideowy u:tworu. Zacie
rano postępową wymowę planu realistycznego, wy>noszono 
sprzeczne z nią ograniczenia ideowe poety w tym okresie 
do roli jego ideologicznego credo. 

Sceny realistyczne są nowatorskim obrazem wydarzeń 
rewolucyjnych, są obra.zem rzeczywistości, której !bojową 
treść akceptuje poeta, którą ocenia zgodnie z dążeniami 
postaci dramatu, a te znowu powitarzają gesty · aktorów 
sceny dziejowej. 

Mamy tu ówczesne, z pozycji rewolucyjnych widziane 
konflikty narodowe i klasowe. Poeta broni narodu, jego 
sil i wartości wedle pojęć, którym niekiedy, w błysku 
jasnowidzenia, •nieobce ·są tendencje plebejskiego nurtu 
romantyzmu. Naród jest jak lawa: 

Z wierzchu z1mna 1 twarda, sucha i plugawa, 
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi; 

Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. 

Scena więzienna i scena wariszawska ukazują środowis
ko rewolucyjne, przedstawicieli .postępowych ugru:powań 
społeczeństwa (polskiego wyraźnie przeciwstawionych ro
dzimej reakcji. Zindywiduali.zowani, różni jako ludzie, są 
oni scharakteryzowani (poprzez swą ideologię poliityczną 
jako siła społeczna . 

Ideologii tej nie wyrażają tylko deklarncje, pieśni , po
glądy. Wyraża ją życie tych ludzi, ich walka, .poświęcenie, 
heroizm rewolucyjny, wierność idei. To też tło tych z ko
nieczności sprowadzonych do niewielu gestów scen st·ano
wi potężnie rosnąca lawina relacji o tym, co się dzieje 
i działo poza murami celi, poza ścianami salonu, na ,palu 
spiskowej walki, zmagań z caratem, z istniejącym .por.ząd
kiem, z okrubnym ładem •Społecznym. 

Walka ta ma per·sipek•tywy nie tylko narodowe, ale i .spo
łeczne . Poe ta piętnuje renegatów polskich i rosyj.s'kich 
sługusów caratu. Obok polskich buntowników majdą się 
w .scenie balu i buntownicy rosyjscy. Senator będzie .prze- 41 



śladował Polaka, syna Rollisonowej, i Rosjanina, syna 
kupca Kanissyna. A'ta'kowani -są tutaj nie tyJko wrogowie 
narodu, ale i podpory despotyzmu, atakowany jest nie 
tylko system ucisku narodowego, ale i feudalny porządek 
samowoli tyrana i jego dobrze urodzonyoh sług. 

Szlacheckie -spoleczeńst:JWo polskie zróilnicowane będzie 
prawdziwie. Obok dwu biegunów, dworaków i zdrajców -
z jednej strony, i buntowników-patriotów - z drugiej, 
znajdzie się, zgodnie.z rzeczywistością, miejsce dla wielu 
odmian cichego oportunizmu, niezdolnej do protestu 
uczciwości na własny użytek, bezmyślności i konformiz
mu. Poeta ukaże rozkład obyczajowy, moralny, intelek
tualny „narad u" szlacheckiego .przeżartego ugodą, monar
chizmem, egoizmem klasowym, walką o utrzymanie 
w ustroju feudalnym pozycji osobistych. 

Gniew i pogarda poety, jego żarliwość bojowa i rewo
lucyjna do dziś oszałamia i porywa siłą prawdy i namięt
ności. Mamy .prawo powiedzieć, że w gniewie tym huczy 
echo wielkiej fali gniewu ludowego, że jego żarliwy ·pa
triotyzm czerpie siły z ludowego przywiązania do kra
ju. [ ... ] 

U twór jednak .zawiera chara:kierystycz;ną dla tego etapu 
rozwoju twórczości Mickiewicza rysę spr.zeczności, którą 
zresztą już .sygnalizowaliśmy; sceny fantastyczne drama
tu mówią o interwen<:ji sil nadprzyrodzonych na rzecz 
zwycięs'.twa sprawiedliwości i wolności; w tych siłach jest 
istotna dla poety gwarancja przyszłego sukcesu ludowego. 

Tradycyjna historiog-rafia mówiła tu o mesjanizmie. 
W Dziadach zatem miałby Mickiewicz po raz pierwszy 
zarysować koncepcję Polski-Chrystusa narodów. Niewooa 
Polski miałaby być bierną pokutą, która będzie w przy
szłości nagrodzona wy.zwaleniem. Misją narodu polskiego 
miało być ·sprowadzenie na ziemię królestwa wolności za 
cenę własnego męczeństwa i pokuty. Historiografia epoki 
imperializmu skupiła szczególną uwagę na mistycznych, 
reakcyjnych elementach romantyzmu, a więc i na mesja
nizmie. Wszędzie doszukiwano się śladów mesjanizmu, 
rozwój filozofii mesjanistyoznej utożsamiano z rozwojem 
literatury romantycznej, szczyty romantyzmu - z pełnią 
mesjanizmu. Mylono przy tym wiele spraw. 
Myślę, że trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, iż ówczesna 

sytuacja międzynarodowa .Polski była szczególna. Nie dar
mo Marks mówił, że „Polska jest rewolucyjną częścią Ro
sji, Austrii i Plrus", ·nie darmo klasycy marksizmu na.zy
wali naród polski narodem „niezbędnym" dla rewolucyjnej 
Europy. Tę wyjątkowość sy.tuacji polskiej, 'która nadawa
ła naszym, nawet szlacheckim, ruC'hom wyzwoleńczym 
treść rewolucyjną, podkreślał potem i Lenin analizując 
sytuację sprzeld roku 1863. W istocie, 'kto chciał rewo
lucji, musiał chcieć także wskrzeszenia •Polski, gdyż kon
selkwentna •rewolu<:ja obalała rządy zaborcze. I odWU'otnie, 
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chc~eć ludowej rewolucji, bo tylko ta, likwidując feu
da'hzm, absolutyz;:i i jego .przyrnlier.ze z burżuazją, mogła 
dać Polsce rwolnosc. Polacy walczący o swoją wolność byli 
aw.a.r.igardą a~ii wy~woleńczej Europy, heroldami wol
nosci W?zystk1ch lu<low, wrogami wszystkich .tyranów, 
wrogami porząldku reakcyjnego, na którym opieirali się 
zaborcy - filary ·reakcji eull'opejskiej. 

Trudno ocze~iwać, aby myśli te, zawierające postę
pową_ o~enę ~mędzynarodowej sytuacji rewolucyjnej -
wyrazall poeci romantyczni w adekwatnych i naukowych 
formach. 

.z d!ugiej str?ny jednak nie można każdego mniej lub 
więceJ J>Detyckiego, ale rewolucyjnego .sformułowania 
oceny ówczesnego międzyna!I'odowego · polożenia Polski 
traktować j.ako przejawu mesjanizmu. [ ... ] 

Ale w Dzi';J-dach i:ie ma ta'kiego mesjanizmu, chociaż są 
pe:vne elem~nty m1styczno-mesjainiczne, nad którymi gó
ruJe za?ad.mc~y nurt Ji_deo~og~i •rewolucyjnej. Dziady nie 
głosz~ idei biernego <:ierp1ema, głoszą przeciwnie ideę 
walk~ - walki :.ewolucyjnej, oczyszczonej z blędÓw sa
motmct:JWa, walki w o.parciu o lu·d. 

(Fragmenty studium Spór o Mickiewicza, Instytut Badań 
L1terack1ch P.AN i Wydawnictwo Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, Wrocław 1952. - Tytuł fragmentów 
od nas„) 



Adam Mickiewicz 
Rysunek c. K . Norwida, 1849 

Mieczysiaw Jastrun: 

PO KLĘSCE WRZE$NIOW1EJ I W LATACH OKUPACJI 

Mistrzostwo języka poety w Dziadach jest może najtrud
niejsze <lo wytłumaczenia; wła·śnie prostota, właśnie „pro
zaiczność" języka, .potoczny tok mowy - wszystko to 
sprawia, że nie .podobna zrozumieć, jakimi środkami, a .ra
czej dzięki jaklim filtrom uzyskał poeta tę c.zystość wizji, 
zupełnie materialnej, dla kitórej nie ma ·równoważnika 
w całej poezji polskiej . 

U Słowackiego forma jest niejako na wierzchu, .sposoby 
jego, chwyty poetyckie na ogół są łatwe do podpatrzenia 
i w pewnym sensie naśla.dowanda, tutaj ·Sam żywioł języ
ka przemawia, rzekłby kto, nie •słowa, lecz naród słów. 

Wizjonerstwo Mickiewicza jest tu szc.zególne, postacie 
wiz}i nie różnią 'Się niczym od ludzi z krwi i kości; mają 
ten sam ciężar, tę •samą cielesność, co w obrazie Matejki 
Dziewica Orleańska postacie świętych unoszące się nad 
pochodem, nie zdematerializowane, przeciwnie, całą wagą 
ciał i 2lbrój walące ·się niemal na igłowy ludzi z tego świa
ta. W Improwizacji .protest przeciw naturze Boga zamie
nia się„. w •pocisk artyleryjski. Złym duchom przypa'da 
rola kanonierów. żadna inna poezja nie wytrzymałaiby 
takiego porównania. 

W opisie „wyipadków współczesnych" porusza się poeta 
stale na granicy reportażu, notującego nagie fakty. A jed
nak z faktów tych zawsze umie wykrze·sać ogień poezji. 

Poeta postępował z całą świadomością, wiedział, że 
bodaj ·po .raz ,pierwszy w dziejach poezji wprow.a<l~ na 
scenę autentycznych ludzi, ży;wcem, ,z całym ich ciężarem 
cielesnym, z całą ich zbrodnią i świętością. 

W Salonie Warszawskim, zaraz po wstrząsającym opo
wiadaniu Adolfa o Cichowskim, toczy się .rozmowa między 
literatami o ·sztuce poetyckiej. 

I proszę, jak opiewać spólczesne wypadki; 
Zamiast mitologiji są naoczne świa·dki. 

Potem, jest to wyraźny, święty przepis sztuki, 
Ze należy poetom czekać - aż - aż -

Póki? -
·wieleż lat czekać trzeba, nim się przedmiot świeży 
Jak figa ucukruje, jak tytuń uleży? 

Mickiewicz drwi e tych reguł martwej poetyki klasyków 
warszawskic'h. Drwi także z „poloru", bez 'którego w ich 
mniemaniu nie ma poezji. 

On właśnie współczesne wypadki wprOiWadził z całą 
bezwzględnością na scenę. Zapewne, już iDante, jego wielki 45 
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poprzednik w ,poezji faktów, nie uląkł się wprowadzić do 
swej Boskiej komedii postaci zn.anych, żyjących lub zmar
łych niedawno. Lecz umieszczał je poza ziemią, w kręgu 
pie'kielnym. U !Mickiewicza wszędzie mamy ściśle podane 
miejsce, w k<tórym akcja się odbywa, bo też jest to ko
media ziemska. Z mitologii pseudoklasyków rezygnuje 
Mickiewicz, lecz wprowadza obok „świadków naocznych" 
również świadków z piekła J z nieba. 1Posługuje ·się mito
logią chrześcijańską i zestawiając ją w cielesnym, na
ocznym zetknięciu ,z ·realiamd osób i .rzeczy, w ściśle 
określonym czasie historycznym, uzyskuje wrażen·ie nad
zwyczajne. oto jest piekło polskie, piekło ziemskie, mar
tyrologia narodu, z którym niełaskawie obeszła się hi
storda . 

.Jak niegdyś pokazywano sobie Dantego, tak mogła 
Matka Polka synowi swemu, nim pójdzie na śmierć „bez 
zmartwychpowstania", powiedzieć o Mickiewiczu: :ten czło
wiek wrócił z ,piekła. 

Uczy111iła to jednak pierwsza pani George Sand, pisarka 
francuska. I być może, ito pierwsze zest.awienie z Dantem 
wyjaśnia wiele. 

Ale ci, którzy dzisiaj wracają do Dziadów, nie szuka.ją 
w nich znanych badaczom powinowactw literackich, oby
wają się bez komentarzy, które, gdyby je zebrać, tworzy
łyiby ,grube tomy jak komentarze do Boskiej komedii. 
Widziałem w Warszawie okupowanej Dziadów część III 

w rękach czytelników różnego wieku i pochodzenia so
cjalnego. Była to dla nich jedyna bodaj poezja, w której 
nie dźwięczał fałsz ·poetyczności. Szukali w niej pociechy 
i nadz.iei. Mickiewicz jest jak Homer rzeczowy i spraw
dzalny. Ta cecha najwięcej pociągała cierpiących w ucisku 
.rzeczywistości okupacyjnej, tak trzeźwej, że za najmniej
sze potk<nięcie, za najmniejszą nieszczelność w losie indy
widualnym d zbiorowym płaciło się śmiercią, a itak zara
zem „irracjonalnej", zależnej od ka,pry.sów „losu", przy
padku, że szukało się oparcia w przeżyciu zbiorowym, 
w doświadczeniu !dziejowym narodu i ludzkości. 

Współczesność Dziadów, poematu, który powstał po 
klęsce powst.ania listopadowego, bogaciła się w drugą 
współczesność - ozyt.ających ten utwór po klęsce wrześ
niowej. 
Rzeczywistość caratu mieszała się z grożniejszą stokroć 

rzeczywistością hitlerii, męczeństwo Polaków z pienw
szych dziesiątków wieku XIX z martyrologią Polski oku
powanej przez niemieckiego najeźdźcę w pamiętnych la
tach 1939-44. Rzeczywistość o'bozów koncentracyjnych, 
krematoriów, masowych .grobów, Q:agłady milionów -
aktualizowała na nowo utwór napisany rprzed stu laty. 
W tym jego siła, zwycięstwo poezji prawdy, prawdy ludz
kiej, bo przywracającej wiarę w człowieka i w naród. 

(Fragment artykułu pt. Dwte współczesności „ Dziadów" 
drezdeńskich, opubllkowanego w r. 1945. Przedruk w to
mie Wizerunki, PIW 1956. - Tytuł fragmentu od nas.) 

Adam Mickiewicz 
Fotografia M. Szweycera, 1853 
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• 
Jan Lechoń: 

Z ROZWAŻAŃ O «DZIADACH» 

D ziady przy pierwszym z nimi zetknięciu zaskakują nas 
bezładem swej budowy: część I pozostała na zawsze frag
mentem część IV napisana w Wilnie w ·roku 1824 .poprze
dza (wr~z z częścią II) część III, z"."an~ też Dziad.ami drez
defa;kimi, nie tylko czasem napisania, ale tez zawartą 
w nich akcją . Bliższe wejDzenie rw tę budo.w~ przekony'.""a 
nas przecież, że bezład jej jest pozom_y i ze ~czkolwiek 
Dziady, jak dzielo Michała Anioła, są m~ wykon~z~n~ k_a~ 
tedrą - możemy jednak w itym stanie podziwiac J~J 
wspaniałą architekturę ideologiczną. T~tuł Dzia~y, obeJ
mujący oba: osobisty i narodowy, wątki utworu ~ '.""szys_t~ 
kie jego części - odpowiada dobrze przewodmeJ mys_h 
Mickiewicza, 1który uważał wiarę w nieustanne obcowa~ie 
żywych i umarłych za je'dną z podstaw kuiltury ludow 
słowiańskich. 

* 

Poezja Mickiewicza odstręczała czytelnika ze szczęśli
wego Zachodu -samą swą tematyką wy.rosłą z waru~ków 
zupełnie odmiennych niż _polityc_zna p~t.ęga ~ mat~rral;1Y 
błogostan A111glii i FrancJi, z !'ueszczęsc, .~tore, Jak ow 
czytelnik myślał, nie mogły się przytrafic o~ywatelom 
tych im·periów. Po wojnie, która nie tylk_o rzuciła na dno 
Buchenwaldu i Oświęcimia setki Polakow, według wy
obrażeń świata naznaczonych przekleństwem ustawiczne
go męczeństwa i niewoli, ale -;-- 'P? raz ipie-r~szy - ~o
równała z nimi w tym męczenstw1e Francuzow, Belgow 
i Holendrów i kazała im po Taz pierwszy zejść w pod
ziemie takie{ .samej jak tyle razy przez Po~a~ów toc~one 
wal'ki Mickiewicz może być na ,pewno lep1eJ rozumiany 
na z~chodzie - a Dziady i wiersz Do Matki Polki, dotąd 
w swej tematyce i atmosferze ~':1chow~j tak ?d pr~eżyć 
tego Zachodu dalekie - przybhzyły się do mego i na
brały tragicznej aktualności. 

(Z eseju pt. M!ck!ew!cz, wydanego przez autora w Pa
ryżu w r. 1955. Tytuł fragmentów pochodzi od nas.) 

* 
* 

W 1942 ·roku Niemcy zatrzymali mnie jako zakładnika 
i osądzili w więzieniu. Po trzech miesiącach dopiero mo
głem wrócić do domu i zobaczyć znów żonę i dzieci. Od
czyt·ałem sobie wtedy na nowo historię Cichowskiego opo
wiedzianą przez Adolfa w Dziadach. Historia ta jest tak 
niesłychanie prawdziwa, wstrząsająca i żywa, tak urzeka
jąca, że nigdy jej nie zapomnę. Aż trudno uwierzyć, że 
wiersze te powstały z górą sto lat temu. 

Jan Schepens 

(Pisarz 1 poeta belgijsk1 - z wypowiedzi o Adamie 
Mick1ewiczu w zbiorze Pisarze świata Mtcktewtczowi, 
Wyd. PEN-Club 1 Czy telnik , Warszawa 1962.) 

ADAM MICKIEWICZ : 

Dr am a t jest najsilniejszą realizacją artystyczną poe
zji. Dramat zapowiada niemal zawsze kres jednej a po
czątek innej epoki. Należy w nim rozróżnić dwie warstwy 
odrębne: n ap i san ie a wy st a wie n ie. Dramat wy
maga osadzenia na ziemi: potrzeba gmachu teatralnego, 
aktorów, potrzeba pomocy wszystkich rodzajów sztuki. 
W dramacie p o e z j a p r ze c h o d z i w d z i a l a n i e 
w o b e c wid z ów. 

(Literatura słowiańska, kurs III, wykład XVI, dn. 4.IV .1843) 49 
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Juiian Przyboś: 

OKOŁO «DZIADÓW" 

ZAMACH NA SWIAT, POEMAT UNIWERSALNY 

Wyznania poety o tym dziele tchną radością i du~ą. Dzia
dy uważał za najlepszy ·swój utwór i tylko Dziady spośród 
wszystkich swoich książek uznał za godne czytania. Mó
wiąc tak o Dziadach, miał przede wszystkim na myśli ich 
część t·rzecią, bo nigdy przedtem, tj. przed napisaniem 
części trzeciej, nie stawiał tego dzieła tak wysoko. Po 
Dziadach. drezdeńskich nie miał wątpliwości: tylko ten 
cykl dramatyczny może i winien zawrzeć wszystko, tylko 
jego można przekazać potomnym jako testament twór
czy. 

Rzadko się zdarza, żeby .poeci tak stanowczo jeden swój 
utwór wynosili nad wszystkie inne. Z listów pisanych 
przez poetę w Dre:hnie bije nie ostygła jeszcze radość 
twórcza, gdy mówi o „bani z poezją" i o tym, jak ·stał 
się Schreibmaschine . Legenda opowiada, że znaleziono go 
zemdlonego po nocy, w której napisał Improwizację. Jakby 
tym samym rozpędem, z natchnienia tej samej „bani 
z poezją" rzucił się do układania Pana Tadeusza. Ale 
w czasie Pana Tadeusza porywał go duch do dalszych 
części Dziadów, któryc-h kawałki . „oderwane mimojazdem 
pisał". w .szystko to dowodnie świadczy, :he czas pisania 
trzeciej części był w samopoczuciu poety najwyższym 
jego lotem poetyckim i że tylko to jego dz.:ieło dało mu 
pełne zadowolenie autorskie. Trzecią część uważał oczy
wiście tylko za fragment najważniejszego dzieła swojego 
żywota, które dopiero chciał uczynić itakim, z którego 
człowiek mógłby się nauczyć mądrości, ale niewątpliwie 
sam ten fragment stawiał najwyżej i do jego wysokości 
chciał dostosować dalsze zamierzone części. 

* 

Nawiedzam więc tylko brzegi budzącego trwożne zdu
mienie obszaru. Zatrzymuję się na chwilę badawczo nad 
tym lub owym fragmentem, a ciągle nie opuszcza mnie 
świadomość nadzwyczajności tak niepojętej, że niemal 
monstrualnej. Nie jest to ~tan kontemplacji estetycznej, 
nie ma on wiele wspólnego z błogim uczuciem nasycania 
się pięknem. iPiękino ·trzeciej części jest za gwałtowne, wy
błyskuje .z ostrych kontrnstów; jest przeciwieństwem spo-

50 kojnej harmonii. 

Miniatura Mickiewicza, która byla własnością 
Maryli Wereszczakówny 

Sygnowana tnicjalamt A. G. 



Ta·k, Dziady drezdeńskie nie są zapewne dziełem pięk
nym w rozumieniu najczęściej powtarzanym. Spośród 
wszystkich definicji piękna najbliższą doświadczenia l!JO
wszechnego wydaje mi się ta, która wysuwa 111a pierwsze 
miejsce warunek przejrzystości dzieła. Dzieło klasycznie 
piękne, tragedia Sofoklesa na przykład, to nie tylko do
skonale zestawiony układ s.praw wzajemnie się UZU'pełnia
jącyc'h. Porównywano już dobre dzieło do kryształu . Otóż 
piękne dzieło jest nie tylko wynikiem nieubłaganie lo
gicznej a ja'kby natmralnej, organicznej krysta1Uzacji spraw 
(tematów, motywów, form językowych czy - jak tam 
jeszcze zwą to, co dzieło zawiera), ono jak diament jest 
widoczne nawskroś, każda jego ściana, każdy załom for
my »;.postrzegalny, a przejrzysty. Wzrok przenika z części 
do części bez oporu, nie zatrzymując się na wysterkach 
rusztowania konstrukcyjnego. 

Dziady mają budowę nieziwykłą, ale nie jest to budowa 
w tym znaczeniu przejrzysta. Przechodząc od sceny do 
sceny nie mamy wrażenia, że zawartość poematu uzupeł
nia się, zaokirągla. T e n IP o e m a t p i ę t r z y s i ę 
każdą sceną w nieskończoność; sceny 
n ie z a t r z y m u j ą s w o j e j t r e ś c i, a J e i n i e 
z a h a c z a j ą 1s i ę w y r a ż n i e j e d n a o d r u g ą, 
1 e c z b i e ,g n ą j a k b y r ó w n o 1 e g l e, a c z ę s t o 
jednocześnie ku os ta te cz ny m ko n sek
w e n c j o m s p r a w, k t ó r e p o r u s z a j ą. 

* 

Pomysł trzeciej częsci zjawił się nagle i rozpętał nad
mia.r spraw. Bardzo trudno ująć je ·razem i ustalić w wizji 
ogarniającej całość. Nie potrafię czytać Dziadów drezdeń
skich jednym ciągiem, muszę gdzieś przerwać łekturę, za
trzymać się na którejś scenie, na jakimś zdaniu, słowie -
i z tego punktu usiłuję objąć widzialny zakres !Mickie
wiczowskiej wizji. Lecz ·Za każdym razem stwierdzam, że 
poza za·sięgiem mojej wyobraźni tai się jakiś wygląd 
dzieła dotychczas nie dostrzeżony. Zaiste książka-las, dzie
ło-matecznik, poemat-szał. 

Wszystkie sprawy zjawiają się w tym dziele z niesły
chaną gwałtownością, naraz, w jednej chwili. Zamach na 
świat, poemat uniwersalny, który miał odkryć istotę 
dziejów człowieka cierpiącego, formował się w wizji poety 
jako ·rzecz dziejąca się w rozbłysku jakiejś jednej rozja
rzonej chwili. Spra<wy najodleglejsze i najbardziej prze
ciwstawne i wrogie nacierają na ·siebie, biją się i miażdżą 
w tej jednej chwili widzenia. 
Układ scen nie jest ważny w tym dziele. Poeta wahał 

się z ustaleniem ich następstwa; to, które wybrał, częścio
wo tylko ułatwia ułożenie sobie w wyobraźni całości wizji 
poetyckiej. Jakikolwiek by~by .porządek scen, nie byłby 

52 doskonały, chyba żeby były podane w ja·kiś sposób syn-
Gustaw. Ilustracja do «Dziadów» cz. IV 

Rycina :z wydani a «Poezyj» w Warszawie, 1833 
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chroniczny, a tego w druku uwidocznił niesposób. Bo 
sceny dzieją się równocześnie. 

• 
Sceny nie układają się na sobie jed

i:ia p~ drugiej, warstwami, lecz się' wza
Jem_n;e. p.r-ze:ii.kają. Należy je wywoływać w wy
obrazm rownoczesme. 

• 
Pieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata! 

Utył, ale to była okropna otyłość; 

Wydęła go zła strawa i powietrza zgnilość ... 

.Dzi<;d_Y dzieją się. w jakiejś nadmiernej wszeC'hrzeczy
:vi~tos~.i - od ~gmły~1: ś~edzi do „gwiazdy za granicą 
swiata . w. treści. SWOJeJ mie.szczą puchlinę - i pieśń, !l"O
bactwo r~Jąc~ się na trupie - i deszczyk róż i lilij. 
Brzydota i 'Piękmo, bohaterstwo i 1podłość natchnienie 
i obżarstwo nacierają na siebie, tłoczą się' i nasilają do 
os~atecz~ych ·S_w?i~h konsekwencji. Obraz świata w jed
:ieJ ~cenie rozJasma lub mroczy świat ukazany w scenie 
mneJ: qdy po przeczyt;:iniu znikają w pamięci przegródki 
P?działo?J l!la poszczegolne sceny, gdy ogarniam wyobraź
n.ią całosć •poematu - widzenie świata Dziadów (od wy
filozo1'owanej „jednej chwilki" i „iskry" - do gwiazd od 
~ruP?v:'. więźnió:V i oprawców - po ekstazę poetycką 
i ~ehg1Jną), rośnie w mojej czytelniczej wyobraźni w nad
mier_ną, r;ieobję.tą wizję jakiejś konwulsyjnej, wściekłej, 
tragiczneJ walki: I oto poemat, w którym „akcja" jest ni
kła - uderza siłą dramatyczną, której równej nie znam. 

* 

W komentarzu do francuskiego tłumaczenia mówi Mic
kiewicz o ustawicznej zmianie tonu i stylu. Różnorakie 
gatunki literackie, od jadowitej piosenki satyrycznej po 
apokalirptyc~ną wizję, składają się na ten poemat. 

1Mówi też w tym komentarzu o wierze we wpływ świa
ta 111adzmysłowego na zmysłowy. Swiat i zaświat splatają 
się 2 sobą. Zaświat widomie zjawiających się-duC'hów 
aniołów i diabłów wkracza w .sprawy ludzi, sny i prze~ 
czucia mają mieć według intencji .poety takąż czy iwiększą 
wagę niż wstrząsające fakty. A.le wszystkie te „duchy 
z prawej" i „duchy z 'lewej strony" wydają się nam ra
czej elementem ornamentacyjnym, 1przydatkiem nad
miernie uwydatniającym to, z czego poemat został zbu
dowany. Bo materiał składający się na ową wszechrze
czywistość trzeciej części sam spiętrza się w ponadrze-

czywisty diabelski i boski obraz dziejów. Nawet gdyby 
w trzeciej części pom~ąć Anioła Stróża, duchy i opuścić 
Noc Dziadów - to i tak pokazany obraz męczeństwa był
by piekielny i niebiański. Dla nas, którzy już nie wierzymy 
w aniołów „schodzących widomie", obraz ten byłby wte
dy na pewno prawdopodobniejszy i, być może, jeszcze 
bardziej wstrząsający. W potężnej budowie trzeciej części 
sztukateria złoilona z aniołków i diabłów raczej osłabia 
wrażenie spoistości architektury dramatu. Zwłaszcza sce
na eg2l0rcyzmów w zestawieniu z groźną treścią tego 
inferna więźniów wydaje się interludium zawstydzająco 
błahym. Bufonada diabelska w śnie Senatora może 
w mniejszym stopniu, ale też wydaje się niewspółmiernie 
błaha i zakrawa na szopkową farsę. 

Aparat mitologii chrześcijańskiej, skazujący poetę na 
dwa tylko rodzaje postaci fantastycznych, sprawia, że ów 
wpływ świata nadzmysłowego na zmysłowy w Dziadach 
nie jest pokazany wielostronnie i niewiele wyjaśnia. Gdy 
porównamy pod tym względem Dziady z l!iadą, ograni
czoność tego wpływu będzie oczywista. Sądzę nawet, że 
bóstwa mitologiczne• traktowane w poematach pseudo
klasycznych jako upostaciowanie różnorakich namiętności 
ludzkich (Eros, Mars czy alegoryczna Niezgoda), wtrącając 
się do spraw ludzkich, wiodły skuteczniej do hipostazy, do 
uwznioślenia i wywyższenia działań ludzkich, 111iż ubogo 
zróżnicowane, tylko czarnobiałe duchy mitologii chrześci
jańskiej. Bóstwa mitologii greckiej nie mieściły się w tym 
ciasnym zakresie absolutnego dobra i absolutnego zła. 

• 
I te sceny fantastyczne wydają się błahymi nie dlatego, 

że już nie wierzymy w istnienie aniołów i diabłów. Przy
puszczam, że nawet ci, którzy modlą się do Anioła Stróża, 
muszą patrzeć na nie jak na obrazki z jasełek. Poeta uło
żył je na sposób wyobrażeń ludowych, ukształtowanych 
na średniowiecznych widowiskach. Dantejskie, zaświatowe 
widowisko je,st iw Dziadów części trzeciej spektaklem nie 
dorównującym sprawie dziejącej się na padole ziemskim. 
Powtarzam: osłabiającym wrażenie tragedii Judzkiej, któ
rej bohaterami i ofiarami są męczennicy za wolność, gi
nący z rąk katów. 

* 
Improwizacja jest przecież rodzajem ody filozoficznej, 

pod jej wrzącym patosem nie trudno odkryć chłodną re
torykę osiemnastowiecznych polemik polityczno-religij
nych, dyskusję połączoną z naiwnymi urojeniami idealiz-

• I proszę, jak opiewać spólczesne wypadki; 
Zamiast mitologij! są naoczne świadki. 

Tę kpinę włożył autor Dziadów w usta Literata I. pseudokla-
syka, ale sam się też nie ustrzegł mitologii, jako śrO'dek literacki 

55 jeszcze mniej wymownej. 
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mu magicznego. Jest to przecież „walka na rozumy" może 
nawet w większym stopniu niż „na serca". 

* 
Każdy ,podręcznik historii literatury mow1, ze w Dzia

dach przedstaiwił ,poeta pod postacią Konrada siebie. Mówi 
się o „przelomach duchowych", „prometeizmie", „subiek
tywizmie" itp. Wynosi się Improwizację, a nawet Widze
nie księ<lza Piot·ra 111a szczyty najwyższe w twórczości 
Mickiewicza. Olbrzymi patos Improwizacji tłumi w odczu
ciu wielu wrażenie ,z innych scen. Bierze - się dosłownie 
wyzwanie Konrada: 

Dziś mój zenit ... 

Nie wolno tak wynosić jednego fragmentu dzieła nad 
inny. Zwłaszcza że trzecia część to 111ie ciąg scen, lecz 
burzliiwy napór różnych treści naciskających na siebie, 
przemieszczających -się i zwalczających się w odczuciu 
czytelnika. Obok mistycznych samotników pokazał Mic
kiewicz spiskowców. Salon Warszawski robi dziś na nas 
większe wrażenie niż Improwizacja. Trzecia część dla 
naszego pokolooia, które przeżyło okupację, to dramat 
przede wszystkim polityczny. Pomimo Konradowych śpie
wów zemsty, mimo pośmiertnych :kar przedstawionych 
w Nocy Dziadów - obraz martyrologii młodzieży liteiw
skiej ciężyłby g.rozą nie do wytrzymania, gdyby nie obec
ność Justyna J>ola i Bestużewa w scenie Pan Senator, 
a belwederczyków w Salonie Warszawskim. 

* 
Nie, trzecia część Dziadów nie była nigdy dla mnie nor

malną książką do czytania. To szaleńcze dzieło - bun
townicze, rewolucyjne, walące świat tyranii i zbrodni -
nie bę<lzie dla mnie nigdy lekturą dającą doznania este
tyczne. Krzyki bólu i gniewu, i zemsty mieszają się i głu
szą harmonijne chóry aniel·skie. Spod obłoków .religijnej 
dekoracji, spod kwiatków anielskich odsłania się i błyska 
raz po raz sztyJet i topór mściciela. 

Wydaje się, jakby to dzieło, gdy je czytamy, działo się 
jeszcze, jakby raniło swoją sprawą, dawno przecież mi
nioną, jednak wiecznie, a doraźnie żywą. Trzecia część nie 
zastygła w książkę, nie odda1iła się od twórcy tak, by 
żyć tylko rzeczywistością wyimaginowaną. Poemat o treści 
najogólniejszej, filozoficmej i politycznej, przemawia do 
nas tak bezpośrednio jak spowiedź liryczna. Tak jak nie
które najgłębsze i najbardziej osobiste wyznania - poru
sza jakąś istotnością, która doskwiera i wzburza zawsze, 
kiedyikolwiek jej nachylimy ucha. W CZASIE, W KTÓ
RYM DANO NAM ŻYC, KTÓREGO TRESC HISTORYCZ
NĄ STANOWI WAJLKA O OSTATECZNE WYZWOLENIE 
CZŁOWIEKA, GWAŁTOWNA DORAŻNOSC „DZIADÓW" 
NIE STRACIŁA SWOJEJ MOCY. 

(Fragmenty eseju pisanego w r. 1947, powtórzonego w zbio
rze Czytając Mickiewicza, PIW, warszawa. Tytuł fragmen
tów zaczerpnięty z tekstu autora. Ostatnie zdanie pod
kreślone przez nas.) 
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Tadeusz Żeleński (Boy): 

«DZIADY» W TEATRZE 

Dziady poznajemy po raz pier.wszy, niestety, w szkole, to 
jest w owej atmosferze nudy, przymusu i bakalarskiego 
komentarza, w :której sam bóg poezji, gdyby zstąpił na 
ziemię, zmieniłby się w kawał marynowanej tektury. (Mó
wię, oczywiście, jedynie o szkole z moich czasów-; przy
puszczam, że obecnie jest zupełnie inaczej). Póżniej poe
mat ten staje się dla nas jednym z wersetów wspaniałej 
mszy żałobnej, jaką kazaliśmy poezji naszej odprawiać 
na grobie narodowych nadziei. To była rola, przeciw któ
rej Wyspiański targnął się zuchwale ustami Konrada 
w Wyzwoleniu. Mam uczucie, iż z narodzinami wolnej 
Polski wielka poezja nasza wchodzi w nową fazę; nie 
stanie się nam dal-szą; przeciwnie, raczej bliższą! - ale 
inaczej; z zsunięciem się na drugi plan czynników dydak
tyczno-narodowych tym bardziej dotykalne staną się jej 
wartości ludzkie i artystyczne. 

Wówczas, !Patrząc WZ(O'kiem nie zamglonym łzami, 
ujrzymy tym wyraźniej , iź Dziady Adama Mickiewicza są 
jednym z najśmielszych czynów poetyckich w literaturze 
świata . (Jest w tym pewna ironia losu, że świat nigdy się 
o tym nie dowie!) Nigdy chyba poeta swobodniejszą nogą 
nie .stąpał po krainie rzeczywistości i .fantazji; nie brał 
śmielszą ręką, tuż obok siebie, najbliższych, realnych zda
rzeń, aby je rozpinać w tak olbrzymie .perspektywy. Jeżeli 
mamy zaliczyć Dziady do zakresu „romantyzmu'', to 
z pewnością nie w pojęciu jakiejś maniery czy szkoły lite
rackiej, ale w znaczeniu powiewu swobody twórczej, bu
rzącej wszelkie zapory, jakie mogłyby się wznosić po
między czuciem poety a bez,pośrednim tego czucia wyra
zem. Od uroczych naiwności lirycznych aż do wściekłego 
politycznego pamfletu wlokącego .przez rózgi żywe, współ
czesne osoby, aż do tego cudu wreszcie, jakim jest Impro
wizacja - najwyższy chyba rzut natchnienia, na jaki 
w ogóle poezja zdobyć się może - wszystko tu płynie 
z czucia, z żywej prawdy, z krwi, nie z poetyckiej kon
wencji. 
Tę przedziwną pasję ducha, który krzyżuje -się za naród 

i bierze w siebie jego grzech i mękę, rozpoczyna poeta 
od tego, iż staje się c zł o w ie ki em. Nim wzrośnie 
w męża, staje się mężczyzną. •Pierwszy raz odzywa się na
prawdę w słowie polskim ów ton będący pradźwiękiem 
wszelkiej poezji: m ił o ś ć do ko b ie t y. A odzywa się 
z taką siłą, z takim pierwotnym żarem, jak gdyby coś dłu-

58 go powstrzymywanego, zatamowanego przez całe wieki, 

wybuchło nagle i runęło potokiem lawy. Bo też tak było. 
Może to będzie bluźnierstwo, ale cała nasza literatura 
przedmiokiewiczowska przedstawia mi się jako wielka 
szkolna ława, w której mniej lub więcej zdolni i pilni 
uczniowie odrabiają pensa na tematy dyktowane im przez 
Earopę, ale przykrojone roztropnie ad usum scholarum: 
w dobie humanizmu odbywa się to z postępem ce 1 u ją
c y m, w epoce saskiej z n i e d o s t a t e c z n y m, później, 
w dobie stanisławowskiej, znowuż z b ar d z o do b rym. 
Dlatego, mimo wszystkich wysiłków „pietyzmu", zawsze 
piśmiennictwo to będzie dla nas jedynie z a b y t ki em: 
nikomu nie przyjdzie na myśl szukać w nim dla ziebie 
ludzkiej tr.osci. [ ... ] 

Czy utwór ten [Dziady], mimo iż nie pisany przez poetę 
dla teatru, powinien był .się w teatrze znaleźć? Chyba że 
tak. Wszelka poezja przeznaczona jest na to, aby była 
głośno mówiona; jeżeli zatem kształtowała się w fantazji 
poety w formie scen, tym samym ma prawo na scenie 
szukać miejsca. Tylko trzeba się z tym pogodzić, iż nie 
może tu rbyć mowy o owym jednolitym, potężnym wraże
niu, jakie dają wielkie koncepcje naprawdę poczęte 
w kształcie dramatycznym. Gra czystej wyobraźni wtło
czona w ramę techniki scenicznej ileż traci ze swej zwiew
nej lekkości! Uznajemy konieczność skróceń; a jednak -
jakże drażniąco działają one nieraz w utworze, którego 
zna się i pamięta niemal każde słowo! Konieczność skró
ceń z jednej strony, z drugiej zaś obciążenie pewnych 
momentów przez materializację fantazji wpływają rów
nież na niepożądane przesunięcie proporcyj; kiedy np. 
czytamy Dziady, ·Scena wywoływania duchów w kaplicy 
jest niby lekkim, zamglonym preludium do sceny Gustawa 
z Księdzem; na scenie rozrasta się ona z konieczności do 
niestosunkowych rozmiarów. Dość powiedzieć, iż epiZC'd 
Dziedzica żartego przez ptactwo lub też aniołków „le
cących do mamy" zajmuje znacznie więcej miejsca nlż -
Improwizacja Konrada! Ale to są - zdaje się - rzeczy 
nieuniknione. [ ... ] 

(Fragmenty recenzji z przedstawienia Dziadów w Teatrze 
im . J. Słowackiego w Krakowie w r . 1920, granych nadal 
w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego. - Tytuł fra
gmentów od nas.) 



60 

Teofil Syga: 

PRZEMYT «DZIADÓW» Z PARYŻA DO NIEWOLNE-J 
POLSKI 

Jednocześnie z ukończeniem 'trzeciej części Dziadów -
rodzi się u Mickiewicza i zamysł wydawniczy. W maju 
1832 roku pisze z Drezna w liście do Lelewela: „Mam 
tu wygotowane do druku jedno poema i kilka dro;:;nych 
ułamków; wszystko tyczy się mniej lub więcej naszej 
sprawy i nie może być ogłoszone tylko w Paryżu . Odpisz 
mi, bądź łaskaw, na te zapytania: 1° Czy możesz znaleźć 
pożyczkę na wydrukowanie tomu jednego tej obszerności 
co Wallenrod albo trzecią częścią więcej, czy też ja mam 
wyszukać pieniędzy? 2° Czy będziesz mógł zająć się so.m 
drukowaniem? śmiem ci to proponować jedynie stąd, że 
to dziełko uważam jako kontynuację wojny, którą teraz, 
kiedy miecze schowane, dalej trzeba piórami prowadzić". 
I dalej: „Na wszelki przypadek racz dowiedzieć się, czy 
drukarnia Barbezata egzystuje albo czy jest jaka inna 
polska w Paryżu, gdzie 1by można się udać? Obmyśl na
wet kogoś, co by korektę i dozór utrzymywał; mnie się 
zdaje, że poczciwy Chodźko podjąłby się ·tego". 

Lelewel - od.powiedzi jego na list ten nie znamy - nie 
mógł widać podjąć się tego zadania, gdyż wydaniem Dzia
dów zajął się sam poeta po przyjeździe do Paryża, a na
stępnie nakład został zakupiony przez Aleksandra Jeło
wickiego. 

W połowie listopada w drukarni A. Pinarda przy wy
brzeżu Woltera u1kończono druk dzieła, gdyż 16 listopada 
Mickiewicz w liście do Józefa Grabowskiego donosi o wy
drukowaniu „jednego tomu", a tegoż dnia powiadamia 
także brata swego, Franciszka: „skończyłem druk moich 
poezji". 

Dnia 17 listopada 1832 roku urzędowy „Journal de 
l'Imprimerie et de la Librairie" rejestruje w nrze 46 uka
zanie się Dziadów; ale ·Sprzedaż książki rozpoczęto dopiero 
w lokalu druka·rni polskiej w dniu 6 stycznia 1003 roku 
(o czym donosi „Pielgrzym Polski" pod tą datą). Czym 
wytłumaczyć prawie dwumiesięczną zwłokę, dlaczego ni
komu w Paryżu utwór ten nie był tak długo znany'? 
Zagadkę wyjaśnia list Bohdana Zaleskiego z listopada 
1832 r. do A. Bielawskiego, zwłokę tę z góry zapowiada
jący: „Obecnie drukuję trzecią część Dziadów, która zaj
muje cały czwarty tom edycji paryskiej„. Nie mogę ci 
opisać treści Dziadów, bo zobowiązałem się do tajemnicy 
i oprócz trzech osób, nikt więcej nie wie o tym w Paryżu. 
ale za tygodni sześć będziecie już 

mieli drukowane we Lwowie.„" Chodziło tedy 
o uśpienie czujności władz zaborczych, aby móc przemy
cić do kraju dzieło jeszcze nie znane ze swych narodo
wych i rewolucyjnych tendencji. Dlatego też w Paryżu, 
gdzie nie 'brak było carskich agentów, przetrzymano książ
kę długo na składzie . 

Kto wpadł na pomysł przemycania książek drukowanych 
poza kordonem? Sugestia, że uczynili to księgarze z pobu
dek patriotycznych bądż materialnych, odpada całkowi
cie orzynajmniej w tym wypadku, w świetle dokumentu, 
jakim jest zachowany na szczęście list Mickiewicza do 
Joachima Lelewela. W liście tym jeszcze z Drezna (maj 
1832 roku), a więc przed nawiązaniem kontaktu z jakimi
kolwiek księgarzami i przed przyjazdem poety do Paryża, 
gdy Dziady były dopiero w rękopisie - znajduje się na
stępujące wyznanie: „A lubo [trzecią część Dziadów] pod 
swoim nazwi&kiem ogłoszę, mam w a ż n e p r z y c z y n y 
z ach o w a n i a n aj głębszej tajemnicy, póki 
dziełko z druku nie wyjdzie. N ie m am k om u w P a
r y ż u z w i e r z y ć s i ę p r ó c z c i e b i e •, a same
m u jechać trudno, bo .podobno nie .puszczają". 

Przetrzymanie książki na składzie i zachowanie ścisłej 
tajemnicy przyczyniło się do szczęśliwego przeniknięcia 
Dziadów za kordony i rozpowszechnienia w ujarzmionej 
Polsce. 

Pierwodruk Dziadów wyszedł jako czwarty tom Poezyj 
Adama Mickiewicza (Paryż, nakładem autora, 1832). 
Czwarty - gdyż wydawcy nawiązali do edycji paryskiej 
i dalej utrzymują już tę ciągłość. Tak więc dwa pierwsze 
tomy wydał Leonard Chodźko, tom trzeci - Barbezat, 
omawiany zaś tom czwarty ukazał się, jak głosi napis na 
karcie ty'tułowej, „nakładem autora" i został zakupiony 
przez Jełowickiego, który za jednorazowy nakład zapła
cił poecie 2000 franków. Podobnie jak poprzednie tomy 
edycji paryskiej, książkę drukował A. Pinard; na karcie 
tytułowej winietka z tomów poprzednich i taki sam układ 
typograficzny. Wydanie .staranne, piękne, dziś już bardzo 
rzadko spotykane. 

Czwarty tom Poezyj wyszedł w nakładzie 2000 egzem
plarzy. Informacja Semkowicza, że książkę „drukowano 
prawdopodobnie w nakładzie 1500 egzemplarzy", jest myl
na. Wątpliwość usuwa list Mickiewicza do Odyńca: „Ja 
Dziadów 2000 egzemplarzy przedałem". Dala listu (28 sty
cznia 1'833 roku) wskazuje, że odnosić to się może jedynie 
do pierwszego wydania Dziadów. 
Poczytność nowego utworu Mickiewicza była tak wiel

ka, że w ciągu kilku miesięcy rozchwytano egzemplarze 
książki i trzeba było przystąipić do drugiego wydania. 
Jakoż ukazało się ono wkrótce, bo już w październiku 
1833 r. (notuje je „Journal de l'Impriroerie.„" pod da'tą 

• Podkreślenia autora szkicu. 61 
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12 października 1833 r.) pod właściwym już tytułem: Ada
ma Mickiewicza Dziadów część trzecia (wydanie drugie, 
nakładem Aleksandra Jełowickiego, ozdobione popiersiem 
autora; Paryż 1833), tym razem bez znanej nam z innych 
tomów edycji ·paryskiej winietki na karcie tytułowej. 

Drugie wydanie Dziadów jest jednym z najpiękniejszych 
druków Mickiewiczowskich wydanych za życia poety. Za
chowując układ typograficzny wydania pierwszego tomu 
ozdobiony jest na okładce pomysłowym motywem archi
tektonicznym; sztych Antoniego Oleszczyńskiego, przed
stawiający Mickiewicza według medalionu Davida d'An
gers, za<lziwia wprost wyrazistością i artyzmem (dedyko
wany Stefanowi Witwickiemu); pełna wymowy jest wi
nietka na stronie 25, papier ładny i trwały. Na największą 
uwagę zasługuje druk i układ graficzny.* 

Druga edycja Dziadów wyszła prawdopodobnie w 
olbrzymim - jak na owe czasy i jak na druk emigracyj
ny - na1kładzie 3000 egzemplarzy (pisze się także o 1500 
egzemplarzy, ale to wydaje się mniej prawdopodobne). 
Cenę tomiku oznaczył wydawca na 8 złp„ tj. 5 franków. 
Współcześni, zarówno Polacy, jak i obcy, przyjęli nowe 

dzieło Mickiewicza okrzykami zachwytu, .podziwu i wzru
szenia (pokolenie pooty ceniło go przede wszystkim nie 
jako twórcę Pana Tadeusza, lecz jako twórcę Wallenroda 
i Dziadów). Bohdan Zaleski już w listopadzie 1832 roku 
w liście z Paryża do Nabielaka powie: „Na klęczkach 
czytałem drukowane i niedrukowane części poematu ... " 
a w liście do Bielawskiego: „Dotąd znaliście poezję mło
dzieńczą; odtąd ujrzycie poezję męża, męża w zupełnej 
dojrzałości i potędze geniuszu ... Dziady będą naszą praw
dziwą, narodową epopeją; są to obszerne ramy, które 
żywot narodu i wszystkie światy poetyczne obejmą ." 

Umiarkowany w sądach J. U. Niemcewicz oceni utwór 
podobnie. W jego dzienniku pobytu za granicą , w którym 
dzień po dniu .notuje swe wrażenia - nazwisko Mickie
wicza wymieniane jest bardzo często. Już 30 stycznia 
1833 roku, otrzymawszy w Londynie ,,poemat Mickiewi
cza, dalszy ciąg jego Dziadów", stwierdza lakonicznie: 
„Twór prawdziwy geniuszu". I obszerniej pod datą 3 lu
tego: „Piękniejsze dzieło nad wszystlko wydał nasz Mic
kiewicz, mieszkający teraz w Paryżu. Jest to trzecia część 
poematu jego Dziadów, pełna rozprzęgłej, wybujałej ima
ginacji. Maluje on w niej najżywszymi farbami ok·rucień
stwa moskiewskie, dawniej na .studentach w Wilnie przez 
wszetecznego Nowosilcowa i Bajkowa wyrządzane, ipędze
nie ich na Sybir, rozpustę, podstępy Nowosilcowa, obraz 
Petersburga, zwyczajów moskiewskich, wszystko dowCip
nie, gorąco i wybitnie; są tam rozstrzały, natchnienia 
prawdziwie poetycznego geniuszu. Co za szkoda, że to 

• O estetyce tego druku i jego bogactwie mówią przykładowo 
reprodukowane na ·str. 32 i 33, 62 i 63 oraz 66 i 67 strony według 
egzemplarza w zbioraClh S. W. Balic'lriego. (Przyp. Red.) 

wszystko pis~n~ ~st w języ~u polskim, tak mało znanym 
w 1:1czony~ swieci~ . Czytanie poematu tego rozrzewniło 
mnie, a nieraz bawiło." 

w_ ty~że mies.iącu stary_ bar~ przekłada pod pierwszym 
wr~zer:uem na Język. ang7elski z. Ustępu trzeciej części 
Dziadow Pr.~egląd WOJ skat s_tara ,się o wydanie tego utwo
ru w_ :6'~glu; ~8 marca konczy tłumaczenie całej części 
trzecieJ i zabiega bezskutecznie o wydanie Dziadów 
w Londynie. Jeździ do sławnej firmy księgarskiej Long
i:ian et Comp., proponując jej wydanie Dziadów. Nie 
Je~t ~o w nas~ym . z~wodzie''. - .odparł księgarz i ·~Y
n:i1emł nazwę mneJ firmy. Niezrazony Niemcewicz udaje 
się_ pod wskazany adres. Powiedziano mu tam że dru
ku.Ją tylko "".ielkie. dzieła i poradzono ... I tak dal~j. „Czują 
księga_rze ozi~błośc Anglików dla naszej sprawy - notuje 
si;iętm~ sędziwy poeta - i dlatego nic na nich wymusić 
nie mozna". 

N_a prośbę Mickiewicza zbiera Niemcewicz materiały do 
proJektowany~h _dal.szych części utworu; pisze też o nim 
wprost do ~ickie".""icza: „Jest to śliczne dzieło, szczytne, 
c~ułe, dowcipne, historyczne, słowem, wyższe nad wszyst
kie pochwa!y ... N~kogo nie widzę jak Mickiewicza, co by 
b:»:ł V: s~ame. napisać .poema epiczne w rodzaju Danta." 
Mickiewicz Je~ wzruszony; rozumie, że ustami sędzi
wego nest~ra literatury polskiej przemówiła historia, sko
ro odpowiada: ,,Ze wzruszeniem czytałem zdanie twoje 
o czwartym tomie. Zdawało mi się, że podsłuchałem przy
szły wyrok •potomności." 

(Fragment z tomu Te kstęgt proste. Dz ieje pterwszych 
polskich wydań kslqżek Mtcktewicza. Przedmową poprze
dzil Stanislaw Pigoń. PIW, Warszawa 1956. - Tytul 
fragmentu od nas .) 

L isty -5 
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WYPOWLEDŻ MICKIEWICZA O KRYTYCE 

Nie bój się krytyki, ale pochwały lękaj .się ba·rdzo. 
Nie postąpisz bez przeszkody ani swoich sił doświadczysz. 
Im złośliwiej krzyczą, im cię mocniej o ziemię uderzą, 
to - jeśli jesteś dobrą piłką - ·tym wyżej nad ich głowy 
wyskoczysz; jeśliś z gał.gana - ano, to przy ziemi zo
staniesz, ale jeśliś ze szlachetnej gumy - oho, to niech 
cię biją - tym lepiej, tym lepiej! 

Mój kochany! Dokąd piszesz jak drudzy, wolne ci przej
ście zostawią, ale jak zaczniesz pisać jak ty sam, to no
wość każda niepokoi i wróble bardzo nie lubią, kiedy po
między nimi kanarek się pokaże. Hajże na białego, sza·re 
kamraty! 

Pisz dla ludu. Ty masz powołanie, kolego. 

(Relacja TEOFILA LENARTOWICZA, który W latach 
1852-1855, mieszkając w Paryżu, często odwiedzał Mickie
wicza i staTał się <lokła<lnle notować jego zdania.) 

«DZIADY» W 'l1EATRZE POLSKIM, 1964 

Układ tekstu i reżyseria Krystyny Skuszanki i Jerzego 
Krasowskiego 

UKLAD SCEN PRZEDSTAWIENIA 

CZĘSC PIERWSZA 

Odsłona 1 
Odsłona 2 

CZĘSC DRUGA 

Część II Dziadów 
Część IV Dziadów 

O d s ł o n a 3 - Część III Dziadów, scena VII - Salon 
Warszawski 

Odsłon a 4 - Część III Dziadów, scena VIII - Pan 
Senator 

CZĘSC TRZECIA 

Odsłon a 5 - Obraz I: Część III Dziadów, Prolog 
- Obraz II: Część III Dziadów, scena 1 -

[Więzienie] 
Część III Dziadów, scena 2 - Improwi
zacja, 

- Obraz III: Część III Dziadów, scena 3 -
[Egzorcyzmy] 

- Obraz IV: Część III Dziadów, scena 6 -
Widzenie Senatora 
Część III Dziadów, scena 5 - Widzenie 
Księdza Piotra 
Część III Dziadów, [finał Prologu -
Duch] 

OPRACOWANIE TEKSTU 

Z tekstów składających się na całość Dziadów nie we-
szły w ogóle do przedstawienia: 

Upiór 
Dziady - Widowisko (I część Dziadów) 
Scena 4 III części Dziadów (Widzenie Ewy) 
Scena 9 III części Dziadów (Noc Dziadów) 
Dziadów III części Ustęp 

Tekst według Wydania Narodowego Dzieł Adama Mic
kiewicza, tom III, Warszawa 1949. 

Przy opracowywaniu scenariusza przedstawienia doko
nano następujących iskreśleń: 

II część «Dziadów» - usunięto 1/5 tekstu. Skróty kilku
wierszowe: na 18 skreśleń - 14 nieprzekraczających 10 
wierszy. Nieco większe skreślenia w tekście Dziewczyny 
oraz w scenie ostatniej zjawy. 
Skreślone wiersze: 29-36, 57-60, 71-74, 96-101, 133-

142, 177-180, 249-251, 295-300, 346-349, 382-385, 400- 69 

- - - - - - - - -
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423, 436-440, 505-512, 521-544, 571-578, 584-595, 610-
613, 616-619. 

IV część «Dziadów„ - usunięto połowę tekstu. Na 28 
skreśleń fragmentów - 20 nie przekracza 20 wierszy. 
Skreślono m.in. piosenki Gustawa, scenę z gałęzią jed
liny, opowiadanie o odwiedzinach rodzinnego domu 
i wspomnienia z dzieciństwa; z monologu Gustawa przed 
zgaśnięciem drugiej świecy usunięto 2/a tekstu. 
Skreślone wiersze: 1-4, 48-58, 60, 62-79, 107-124, 

142-153, 178-247, 255-261, 275-288, 308-350, 361-362, 
377-431, 444-464, 485-570, 580-631, 651-663, 681-692, 
720-721, 778-852, 864-865, 876-947, 954-957, 968-996, 
1008-1084, 1097-1112, 1151-1154, 1178-1185, 1264-1277. 

Salon Warszawski - 7 niewielkich (poniżej 10 wierszy) 
skrótów. Skreślone wiersze: 37-46, 69-74, 79--88, 117-
118, 145-152, 165-170, 219-222. 

Pan Senator - usunięto 1/3 tekstu. M.in. rozmowę o sy
nie Kanissyna, pierwszą przypowieść Ks. Piotra oraz za
kończenie sceny - spotkanie Ks. P.iotra z Konradem. 
Skreślone wiersze: 5-6, 15-16, 37-58, 75-84, 93-102, 

155-158, 161-163, 171-172, 180-181, 206-207, 226-233, 
244-251, 259-260, 268, 332-335, 354-355, 361-362, 366-
367, 370-373, 380-383, 388-391, 408-415, 420-439, 452-
478, 503-504, 509-512, 517-529, 532-533, 546-547, 55·2-
557, 560-561, 566-569, 574-583, 596-599, 604-609, 613-
635. 

Prolog - usunięto w całości tekst Anioła ·Stróża a sło
wa Ducha przesunięto na koniec spektaklu. Poza tym 
skreślono 3 niewielkie fragmenty. 
Skreślone wiersze: 1-57, 82-85, 108-111, 116-117. 
[Więzienie] - skreślono ok. 1/3 tekstu. M.in. rozmowę 

o Tomaszu, bajkę Gareckiego i opowiadanie Kaprala (po
stać Kaprala usunięto całkowicie). 
Skreślone wiersze: 10, 12-20, 39-42, 55-56, 61-64, 

81-89, 91, 93-94, 99-134, 216-228, 289-296, 320-355, 
374-414, 427-430, 440-443, 446, 449-461. 

Improwizacja - usunięto w cało!ci scenę Diabłów. 
W Improwizacji skreślono 1/s tekstu. 
Skreślono wiersze: 38-49, 69-82, 132-141, 152-155, 

206-221, 231-236, 315-330. 
[Egzorcyzmy] - usunięto prawie 3/4 tekstu. Znaczne 

skróty na początku sceny (postać Kaprala). Cały t.zw. 
Sąd Aniołów nie wszedł do przedstawienia. 
Skreślone wiersze: 3-57, 63, 66-76, 82-90, 97-100, 

105-112, 125-126, 145-174, 189-194, 200-201, 202-254. 
Widzenie Senatora - całkowicie usunięto postacie 

Diabłów. 
Skreślone wiersze: 1-47, 58-63, 71-80, 85-96. 
Widzenie Księdza Piotra - usunięto zamykający tę sce

nę tekst Aniołów. W Widzeniu Ks. Piotra skreślono 44 
wiersze (około połowy tekstu). 
Skreślone wiersze: 25-65, 84-86, 86-95. 

OBSADA 

Odsłona 1: Piotr Pawłowski (Guślarz), Justyna Kreczmarowa 
(Aniołek), Henryk Boukołowski (Widmo dziedzica), Leon Pie
traszkiewicz (Kruk), Zofia Petr! (Sowa), Alicja Raclszówna 
(Dziewczyna), Hallna Czengery, Maria Klejdysz, Irena Ober
ska, Janina Sokołowska, Aniela Swiderska, Teodor Gendera, 
Krzysztof Kowalewski, Zygmunt Listkiewicz, Adam Sirko, Zdzi
sław Szymborski (Inni z Groma>dy), Stanisław Ja>Siukiewicz 
(Widmo Gustawa). 

Odsłona 2: Władysław Hańcza (Ksiądz), Stanisław Jasiukiewicz 
(Pustelnik-Gustaw), Maria Ciesielska, Celina Mencnerówna 
(Dzieci). 

Odsłona 3: Zofia Barwińska (Dama pierwsza), Zofla Komo
rowska (Dama druga), Wiktor Nanowski (Literat pierwszy), 
Sławomir Llndner (Literat drugi), Szczepan Baczyński (Mistrz 
ceremonii), Zygmunt Bończa-Tomaszewski (Jenerał), Ludosław 

Kozłowski (Hrabia), Jerzy Turek (Kamerjunkier), Bożena Bier
nacka (Młoda dama), Michał Pawlicki (Adolf), Andrzej Nowa
kowski (Zenon Niemojewski), Tadeusz Pluciński (Jeden z mło
dzieży), Jerzy Kaczmarek (Piotr Wysocki). 

Odsłona 4: Stanisław Zaczyk (Senator), Bronislaw Pawlik 
(Pelikan), Jan Kobuszewski (Doktor), Leon Pietraszkiewicz (Baj
kow), Józef Kalita (Lokaj), Eugenia Herman (Pani Rollisonowa), 
Zofia Petr! (Kmitowa), Maciej Maciejewski (Ksiądz Piotr), Alicja 
Bobrowska (Panna). 

Grupa z lewej strony: Zofia Barwińska, Halina Czengery, Zofia 
Komorowska, Szczepan Baczyński, Zygmunt Bończa-Tomaszew
ski, Ludosław Kozlowski, Jerzy Turek. 

Grupa z prawej strony: Bożena Biernacka, Jolanta Stiller, 
Teodor Gendera, Andrzej Nowakowski, Tadeusz Pluciński, 

Krzysztof Kowalewski (Oficer rosyjski), Zdzisław Szymborski 
(Bestużew). 

Tańczą: Alicja Bobrowska, Halina Dunajska, Maria Klejdysz , 
Celina Mencnerówna, Jolanta Czaplińska, Stanisław Zaczyk, Leon 
Pietraszkiewicz, Bronisław Pawlik, Sławomir Lindner, Wiktor 
Na nowski. 

Odsłona 5: Stanisław Jasiukiewicz (Konrad), Bożena Bierna
cka, Eugenia Herman, Jerzy Kaczmarek, Ryszard Kubiak, Wi
ktor N>anowski, Adam Sirko, Jolanta Stiller, Aniela Swiderska 
(Du0hy). 
Michał Pawlicki (Adolf), Henryk Boukolowski (Sobolewski), 

Czesław Bogdański (Jankowski), Tadeusz Pluciński (Frejend), 
Zygmunt Listkiewicz (Ks. Lwowicz), Teodor Gendera (żegota), 

Tadeusz Jastrzębowski (Tomasz), Andrzej Nowakows ki (Jakub). 

Maciej Maciejewski (Ksiądz Piotr), Stanislaw Zaczyk (Sena
tor), Piotr Pawłowski (Duch-Poeta). 

Scenograifia: Jan Kosiński, kostiumy: Bar·bara Jankowska, 
muzyka: Jerzy Kaszycki 
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PROJEKTY KOSTIUMÓW DO «DZIADÓW» 
Szkice Barbary Jankowskiej 

Pani Rollisonowa 

Konrad 

Hrabia 

'f . 

Dama pierwsza 



Dama druga 

Bajkow 

Na okładce 

«D zi,ady» w T ea trze Polskim w r. 1964 
Szkic dekoracji Jana Kosiriskiego na str. I-ej Projekty kostiu
mów (Gu stawa i Senatora) Barbary J ankowskiej na str. ~-ej 

«LISTY TEATRU POLSKIEGO». ZESZYT SIEDEMDZIE
SIĄTY ÓSMY, WYDA.NY Z OKAZJI PREMIERY «DZIA
DÓW» ADAMA MICK!"EWICZA NA SCENIE TEATRU 

POLSKIEGO W DNIU 15 LUTEGO 1964 ROKU 

Winiely zamieszczone w tym zeszycie «Listów Teatru 
Polskiego»: Winieta z rosyjskiego wydania • Dziadów», 
Warszawa 1844 (st r. 11). Winieta na karcie tytułowej tomu 
dru giego «Poezyj ». \Vydanego \V \Vilnie w r. 1823 drukiern 
Józefa Zawadzkiego . a zawierającego «Grażynę» oraz 
«Dziadów» cz. II i IV (str. 31) . Witaj jutrzenko swobo
dy - winjeta z wydania «Poezyj» w Paryżu r. 1828, 
drzeworyt (str. ~3). Winieta z pierwodruku «Pana T a - 7 ~ de usza », Paryż 1834 (str. 49) ~ 
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TEATR POLSKI 

Warszawa, ul. Karasia 2 

Sezon 1963--64 
Dyrektor Teatru: Sotonisłow Witold Balicki 

Kicro ·Nn:ctwo artystyczne: Stan:sław Witold Balicki, Jerzy Krasowski, 
Krystyno Skuszonko 

ADAM MICKIEWICZ 

DZIADY 
Układ tekstu i reżyseria: 

Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski 

CZĘSć I PRZEDSTAWIENIA 

Odsłona 1 Część li "Dziadów» 

Guślarz Piotr Pawłowski 
Aniołek . . . Justyna Kreczmarowa 
Widmo dziedzica Henryk Boukołowski 
Kruk . . . Leon Pietraszkiewicz 
Sowa . Zofia Petri 
Dziewczyna Alicja Raciszówna 
Inni z Gromady: Halina Czengery, Maria Klejdysz, Irena 
Oberska, Janina Sokołowska, Aniela Swiderska, Teodor Gen
dera, Krzysztof Kowalewski, Zygmunt Listkiewicz, Adam Sirko, 

Zdzisław Szymborski 
Widmo Gustawa . . Stanisław Jasiukiewicz 

Odsłono 2 
Ksiądz . . . . 
Pustelnik-Gustaw 

Dzieci . .. 

Część IV "Dziadów» 

Władysław Hańczo 
Stanisław Jasiukiewicz 
Morio Ciesielska 
Celino Mencnerówna 

CZĘSć Il PRZEDSTAWIENIA 

Odsłono 3 - Część Ili "Dziadów», Solon Warszawski 

Domo pierwsza Zofia Barwińska 
Damo druga . Zofia Komorowska 
Literat pierwszy Wiktor Nanowski 
Literat drugi . . Sławomir Lindner 
Mistrz ceremonii Szczepan Baczyński 
Jenerał . . • Z. Bończa-Tomaszewski 
Hrabio Ludosław Kozłowski 
Kamerjunkier Jerzy Turek 
Młodo dama Bożeno Biernacka 
Adolf . . . Michał Pawlicki 
Zenon Niemojewski Andrzej Nowakowski 
Jeden z młodzieży Tadeusz Pluciński 
Piotr Wysocki . Jerzy Kaczmarek 

„ 



Odsłona 4 :.... Część Ili «Dziadów», Pan Senator 

Senator 
Pelikan 
Doktor 
Bajkow 
Lokaj .... 
Pani Rollisonowa 
Kmitowa . 
Ksiądz Piotr 
Panna 

Ba I 

Stanisław Zaczyk 
Bronisław Pawlik 
Jan Kobuszewski 
Leon Pietraszkiewicz 
Józef Kalita 
Eugenia Herman 
Zofia Petri 
Maciej Maciejewski 
Alicja Bobrowska 

Grupa z lewej strony: Zofia Barwińska, Halina Czengery, 
Zofia Komorowska, Szczepan Baczyński, Z. Bończa-Toma-

. szewski, Ludosław Kozłowski, Jerzy Turek 
Grupa z prawej strony: Bożena Biernacka, Jolanta Stiller, 
Teodor Gendera, Andrzej Nowakowski, Tadeusz Pluciński, 
Krzysztof Kowalewski (Oficer rosyjski). Zdzisław Szymborski 

(Bestużew} 
Tańczą: Alicja Bobrowska, Halina Dunajska, Maria Klejdysz, 
Celina Mencnerówna, Jolanta Czaplińska, Stanisław Zaczyk, 
Leon Pietraszkiewicz, Bronisław Pawlik, Sławomir Lindner, 

Konrad 

Wiktor Nanowski 

Układ menuetu: Wanda Szczuka 

CZĘSC Ili PRZEDSTAWIENIA 

Sceny z części Ili «Dziadów» 

Stanisław Jasiukiewicz 

Duchy: Bożena Biernacka, Eugenia Herm.an, Jolanta Stiller, 
Aniela Swiderska, Jerzy Kaczmarek, Ryszard Kubiak, Wiktor 

Nanowski, Adam Sirko 

Adolf . 
Sobolewski 
Jankowski 
Frejend . 
Ks. Lwowicz 
żegota . 
Tomasz 
Jakub 

Ksiądz Piotr 
Senator • 
Duch (Poeta} 

Scenografia: 

Jan Kosiński 

Kostiumy: 

Michał Pawlicki 
Henryk Boukołowski 
Czesław Bogdański 
Tadeusz Pluciński 
Zygmunt Listkiewicz 
Teodor Gendera 
Tadeusz Jastrzębowski 
Andrzej Nowakowski 

Maciej Maciejewski 
Stanisław Zaczyk 
Piotr Pawłowski 

Muzyka: 

Barbara Jankowska Jerzy Kaszycki 

Asystenci reżysera: Aniela Swiderska i Krzysztof Kowalewski 

OSP. Zam. 869. Z-62. 


