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PAN TADEUSZ 
W TEATilZE RAPSODYCZNYM 

Nazwał kiedyś J. Przyboś mickiewiczowskie arcy
dzieło „polonezem wyobraźni narodowej", dodając, że 
„działa jak polonez Chopina" i że to „jego największa 
chwała". 

Pisany w łatach 1831-1834, jest „Pan Tadeusz" nie 
tylko najpiękniejszym utworem w literaturze polskiej, 
ale nadto jeszcze jednym z najznakomitszych w lite
raturze świata. Dla Polaka jest niezapomnianą nigdy 
pieśnią o ziemi ojczystej, jest żywym po dziś dzień 
dokumentem naszej przeszłości i tradycji narodowej . 
Działa jak jej „pamiętnik nad pamiętniki", albo „barw
ny lity pas Polaka". Ma rację Przyboś, kiedy w ostat
nim swoim szkicu o „Panu Tadeuszu" pisze, że jest 
on czymś w rodzaju „polskiej biblii", czy „księgi pol
skości". I miał rację Niemcewicz, kiedy pisał, że mic
kiewiczowskie arcydzieło było, jest i pozostanie na 
zawsze „kochaniem całego narodu". 

Jednym z nowoczesnych uroków „Pana Tadeusza" 
jest jego prostota. Prostota kompozycji , prostota pro
blematyki, prostota języka. Zwłaszcza prostota słowa. 
Przecież w prostocie mowy, tej wziętej jakby z pio
senek ludowych, tkwi ludowość tego poematu. Dzięki 
niej arcydzieło to, mimo swej najwyższej klasy arty
stycznej, jest dostępne, zrozumiałe i bardzo bliskie dla 
mas ludowych. Sekret tej prostoty zwierzył chyba naj
lepiej sam poeta w słowach: 

.Ja rymów nie dobieram, ja wierszy nie składam: 
takem wszystko napisał, jak tu do was gadam ... 

I dlatego w epilogu „Pana Tadeusza" miał prawo nie 
tylko pisać, ale i głęboko wierzyć, że jego księgi wcześ
niej czy później zbłądzą pod polskie strzechy. Dzień 
dzisiejszy realizuje w pełni marzenie poety. Wieś dzi
siejsza nie tylko czyta Mickiewicza, ale i mówi go. 
Znamiennym przykładem tego jest choćby tylko je.i 
masowy udział w konkursach recytatorskich. 

Jeśli chodzi o zagadnienie scenicznego opracowania 
„Pana Tadeusza", przypomnijmy, że w Teatrze Rapso
dycznym pojawia się ono nie po raz pierwszy. Graliś
my „Pana Tadeusza" już ponad pięćset razy, insceni
zujemy zaś po raz piąty. 

Podczas okupacji w 1942 r . teatr nasz dał swoją 
pierwszą, konspiracyjną wersję sceniczną epopei Mic
kiewicza. Zgodnie z nakazem i wagą historycznej 
chwili wydobył przede wszystkim najpoważniejszą 
warstwę, polityczno-społeczną dzieła. Przedstawienie -
słuchowisko miało zdecydowanie patriotyczną wymo
wę. Było jedną z form protestu przeciw zbrodniom za
dawanym przez okupanta kulturze polskiej. 



Drugą wersję sceniczną „Pana Tadeusza" realizowa
liśmy w 1945 r., a więc w roku odzyskania wolności. 
Tym razem dominantę przedstawienia stanowił na
strój na ogół radosny - uwzględniliśmy w nowe.i 
wersji w znacznej mierze element słonecznej pogody 
i harmonii. 

Trzecia nasza wersja sceniczna „Pana Tadeusza" 
w 1948 r . (w 150 rocznicę urodzin poety) za punkt 
wyjścia dla swojego kształtu wzięła słowa Mickiewicza 
do Odyńca: „Co tam najlepsze - to obrazki z na
tury ... ". Kluczowe to i węzłowe były dla nas na ów
czas słowa. Przemyślenie epopei pod ich kątem otwarło 
drogę i wyznaczyło kierunek całej inscenizacji. Dało 
jej zasadniczy ustrój artystyczny i format: świadomość, 
że mamy przed sobą przede wszystkim pieśń o zie
m i, że przyroda w tym poemacie to nie tylko dyskret -
ne tło i akompaniament, ale i motor akcji; że na rów
ni z ludźmi jest eposu współaktorem; w końcu, że 
nie ma chyba na świecie drugiego takiego dzieła, 
w którym słońce grało by rolę równie istotnego czyn
nika. 

Wreszcie czwarta nasza sceniczna wersja epopei Mic
kiewicza, z roku 1959, uwzględniała w szerszym niż 
dotychczas stopniu pierwiastek komizmu i humoru. 

W stosunku do czterech poprzednich wersji, obecna 
jest najpełniejsza. W koło ponad dwugodzinnego 
przedstawienia stara się wpleść wszystkie najgłów
nie.isze elementy treści epopei. Uwzględnia więc za
równo różnorodność jej motywów tematycznych (przy
roda, wątki miłosne, spór o Kusego i Sokoła, spór 
o zamek, historia Jacka Soplicy, hasła społeczne po
lityka i wo.ina) jak i rozmaitość jej formalno-~rty
stycznych pierwiastków (epika, liryka i dramat). 

Dramaturgiczna konstrukcja tekstu dzisiejszego 
pr7edstawienia jest zbudowana na zasadzie gradacji. 

W części pierwszej wejdą w grę głównie sprawy 
prywatne wys tepujących postaci; w części drugiej -
sasiedzkie, Sooliców i Horeszków· w części trzecie.i -
polityczne, publiczne i społeczne.' · 
Przedst.awi~ni~ otwieramy Prologiem, który jest pró

bą uscemczmema genezy poematu. Stara ~ię uka7ać 
natłok myśli i obrazów, cisnących się p:.iede pod pió
ro: wsoomnień, refleks.ii i emoc.ii bedących prawdo
podobnie zaczynem dzieła. Potem dopiero następuje 
rnwokacja. 

Dialog i akcję dramatyczną (w znacznej mierze ko
mediową) będą w inscenizacji obecnej reprezentować 
dramatis personae: Sędzia, Tadeusz, Zosia Telimena 
i Hrabia. Epikę poematu powierzono narrat~rom i nar
r~torkom (gawędziarze, facecjoniści, fabuliści). Wresz
cie lirykę Inwokacji oraz Wiosny 1812 roku pozosta
~viono Poecie, który nadto opowiada o Napoleonie 
1 Robaku, a w dwóch scenach mówi nawet tekst za
miast Kwestarza; zamienia wtedy liryczny i epi~ki 
charakter swej roli na par excellence dramatyczny: 
liryk i epik przemienia się natenczas w aktora dra
matycznego. Poeta na oczach widowni inscenizuje 
własne przemianę w postać Kwestarza, aby następn.ie 
no scenie Spowiedzi, powrócić znowu do samego sie
bie. Na licencję tę pozwoliło nam nieodparte prze-
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TREŚĆ: 

Cz<;ść I 

Prolog. Inwokacja. Powrót panicza. Spotkanie się 
najpierwsze w pokoiku, drugie u stołu. Początek 
sporu o Kusego i Sokoła. Dalej w grzyby! Telimena 
w świątyni dumania. „Sędziego spory z Telimeną". 
Hrabia pejzażysta. Tadeusza uwagi malarskie nad 
drzewami i obłokami. Hrabiego myśli o sztuce. 
Dzwon. Bilecik. 

Część II 

Był sad. Koncert na rogu. Plany myśliwskie Teli
meny. Ogrodniczka wybiera się na wielki świat 
i słucha nauk opiekunki. Strzelcy wracają. Wielkie 
zdziwienie Tadeusza. Kłótnia. Tadeusz chcąc zręcz
nie wyplątać się wpada w wielkie kłopoty . Hajże 
na Soplicę! Uczta zajazdowa. 

Część III 

Rzut oka na ówczesny stan polityczny Litwy i Eu
ropy. Robak z panem Sędzią radzą o rzeczy publicz
nej. Jam jest Jacek Soplica. Wróżby wiosenne. 
Wkroczenie wojsk. Umizgi ułana z dziewczyną. 
Z rozmów Gerwazego i Protazego wnosić można 
bliski koniec procesu. Za czem goście zgromadzają 
się na biesiadę. Przedstawienie wodzom par narze
czonych. „Telimena roztacza blaski swej urody". 
Ostatnia uczta staropolska. Pierwszy akt urzędowy 
Tadeusza przy objęciu dziedzictwa. Koncert nad 
koncertami. Polonez. 
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świadczenie o najgłębszych, ideowych związkach po
ety z tą centralną kreacją epopei. 

Novum naszej poprzedniej inscenizacji polegało na 
szerszym uwzględnieniu pierwiastka humoru i pier
wiastka komediowego, tkwiących w dziele poety. In
scenizacja obecna rzecz rozwija dalej . 
Już bowiem pod koniec ubiegłego stulecia zwracano 

uwagę, że pisze się dużo o Mickiewiczu jako liryku 
i epiku czy też narodowym, patriotycznym poecie, 
a zapomina o Mickiewiczu, największym humoryście 
polskim, a zarazem jednym z największych humory
stów w ogólności. 

Jeden ze współczesnych krytyków wydaje rozprawę 
pod znamiennym tytułem: „P a n Tadeusz jako po
emat humorystyczny", a inny: „O komedii w Pa n u 
Tadeusz u". 

Jeden z dzisiejszych poetów poetyzuje na temat zło
cistego odcienia humoru w tej szlacheckiej historii, 
jakby cały był „skąpany w miodzie", a jeszcze inny 
pyta: „który z polonistów sporządzi spis niezliczonych 
uśmiechów zawartych w wierszach Pa n a Ta d e
u sza?". 

Nie mówiąc już o tym, że nawet dla zachodnio
europejskich estetyków ta kategoria piękna, słonecz
ność w dziele Mickiewicza stanowiła przedmiot bacz· 
niejszej uwagi. Jeden z nich przecież pisał wprost : 
„kiedy czytamy Pa n a Ta d e us z a, czujemy, że 
przez serce nasze płynie jakiś szeroki i głęboki stru
mień radości życia, że przenika je jakiś naprawdę 
symfoniczny optymizm (Volkelt). 

Podczas naszego przedstawienia przemówią ze sce
ny: wesołe i dowcipne powiedzenia, zabawne epizody, 
żartobliwe humoreski, kapitalnie śmieszne figury, ich 
jakby fredrowskie, charakterystycznie zindywiduali
zowane monologi i dialogi; przemówi zarówno komizm 
sytuacji (matrymonialne perypetie Telimeny). jak ko
mizm parodii (romantyczne nastroje Hrabiego), czy 
też komizm groteski (heroikomiczny epilog zajazdu 
w kurnikach i oborach). 

Dobrotliwym uśmiechem humorysty, dla którego 
wszystkie dysonanse życia przechodzą zawsze w har
monię, objął poeta wszystkie postacie swojej wizji, 
wszystkie je,j szczyty i niziny. Pogodą , promieniem 
i słońcem przemówią wszystkie fragmenty poematu. 
„Radością oddychają, radośeią słuch poją" akordy 
o wolności i uwłaszczeniu ludu wiejskiego, echa Kuź
nicy Kołłątajowskiej, pism demokratycznych Staszica 
i Konstytucji 3 Maja, fragmenty koncertu nad kon
certami, wreszcie karabelowy polonez w finale insce
nizacji. 

Nie będziemy chyba dalecy od prawdy, jeśli po
wiemy, że taki humor w „Panu Tadeuszu" jest obok 
prostoty głównym pierwiastkiem, dzięki któremu każ
da współczesność trwa wciąż pod urokiem tego arcy
dzieła. 

Ostatnio podniósł J. Przyboś nadto jeszcze jego wy
.iątkową , fenomenalną wprost muzyczność: Pa n a 
Ta d e u sza trzeba słyszeć jak koncert od początku 
do końca, we wszystkich powiązaniach rytmicznych, 
harmonicznych, kolorystycznych i melodycznych. Pa n 



Ta de us z to nie tylko potężne widowisko dla. oczu, 
ale i ogromne słuch o wis~ o. W cpoc~ muzyki kon
kretnej, która równouprawniła szmery 1 hała~y z t~
nami, treść muzyczna tego ~łuch~wiska powinna się 
rzucać w uszy każdemu... Nie wiem, czy _kto to .za
uważył i uwydatnił, że Pa n Tadeusz, Jako .. dz1e.ło 
dla słuchu, z początku słabo brzmiące, roz~1Ja s1.ę, 
potężnieje i muzycznieje z każdą księgą, aby się skon
czyć Koncertem nad koncer~a!Ili i P?lonezem! Wre 
taniec, brzmi muzyka, oklaski 1 zdrowia! 

UTUTORY 
ADA~IA 1\tIICKIE\VICZA 
wystawiane w Teatrze Rapsodycznym 

1941-1964 

1942 Pan Tadeusz (I wersja) - (przedstawień 3) 

1945 Grunwald (fragmenty Grażyny i Konrada Wal
lenroda obok tekstów Słowackiego) - (16) 

Pan Tadeusz (II wersja) - (50) 

Bajka (Król Bobo i królewna Lala obok tek
stów Słowackiego, Rydla, Tetmajera, Staffa) -
(17) 

1946 Noc Wigilijna (fragmenty III części Dziadów 
obok tekstów Słowackiego, Wyspiar'lskiego, Rey
monta) - (9) 

1948 Pan Tadeusz (III wersja) - (278) 

1959 Pan Tadeusz (IV wersja) - (208) 

1961 Dziady - (100) 

1964 Pan Tadeusz (V wersja) 

PRZEDSTAWIENI A 

1941-1964 

Premier 61; - polskich 47, innych 14; epika i liry
ka 52, dramat 9, przedstawień 3451; w Krakowie 3177: 
poza Krakowem 274; \Varszawa 33, Zakopane 36, Kato
wice 24, Krynica 22, Szczecin 20, Rzeszów 25, Łódź 17, 
Częstochowa IO, Poznań 9, Kielce 9, Żywiec 9, Swid
nica 6, Chrzanów 6, Bydgoszcz 4, Opole 4, Tarnów 4, 
Mielec 4, Wadowice 4, Karpacz 4, Grudziądz 2, Oświę
cim 2, Wrocław l, Inowrocław I, Włocławek 1, Za
brze 1, Chełmek I, Nowa Huta 2. 
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Teatru Rapsodycznego: 

KOPERNIK 

sceny z czasów renesansu 

ARYSTOFANES - SÓL ATTYCKA 

(„Osy" - „Acharniacy" - „Bojomira" - „Pokój") 

KALEWALA 

epopeja fińska 

DANTE - - BO S K A K O M E D I A 
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MELODIE WARSZAWY 

TEATR STAROPOLSKI 
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