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DZIADY jest to nazwisko uroczystości 

obchodzonej dotąd między pospólstwem w 
wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, 
na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności 

zmarłych przodków. Uroczystość ta po
czątkiem swoim zasięga czasów pogańskich 
i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której 
przewodniczył Koźlarz, Huslar, Guślarz, 

razem kapłan i poeta (gęślarz). 
W teraźniejszych czasach, ponieważ 

świaUe duchowieństwo i właściciele usi
łowali wykorzenić zwyczaj połączony z za
bobonnymi praktykami i zbytkiem często
kroć nagannym, pospólstwo więc święci 
Dziady tajemnie w kaplicach lub pustych 
domach niedaleko cmentarza. Zastawia się 
tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, 
trunków, owoców i wywołują się dusze 
nieboszczyków. Godna uwagi, iż zwyczaj 
częstowania zmarłych zdaje się być wspól
ny wszystkim ludom pogańskim, w daw
nej Grecji za czasów homerycznych, w 
Skandynawii, na Wschodzie i dotąd po 
wyspach Nowego świata. Dziady nasze 
mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie 
pomieszane są z wyobrażeniami religii 
chrześcijańskiej, zwłaszcza iż dzień za
duszny przypada około czasu tej uroczys
tości. Pospólstwo rozumie, iż potrawami, 

napojem i śpiewami przynosi ulgę duszom 
czyścowym. 

Cel tak pobożny święta, miejsca samot
ne, czas nocny, obrzędy fantastyczne prze
mawiały niegdyś silnie do mojej imagina
cji; słuchałem bajek, powieści i pieśni 
o nieboszczykach powracających z prośba
mi lub przestrogami; a we wszystkich 
zmyśleniach poczwarnych można było do
strzec pewne dążenie moralne i pewne 
nauki, gminnym sposobem zmysłowie 
przedstawiane. 

Poema niniejsza przedstawia obrazy w 
podobnym duchu, śpiewy zaś obrzedowe, 
gusła i inkantacje są po większej części 
wiernie, a niekiedy dosłownie z gminnej 
poezji wzięte. 

(Przedmowa do „Dziadów", Części Il) 

* 
Polska od pól wieku przedstawia widok 

z jednej strony tak ciągłego, niezmordo
wanego i niezbłaganego okrucieństwa ty
ranów, z drugiej tak nieograniczonego po
święcenia ludu i tak uporczywej wytrwa
łości, jakich nie było przykładu od czasu 
prześladowania chrześcijaństwa. Zdaje się, 
że królowie mają przeczucie Herodowe 

o zjawieniu się nowego światła na ziemi 
i o bliskim swoim upadku, a lud coraz 
mocniej wierzy w swoje odrodzenie się
i zmartwychwstanie. 

Dzieje męczeńskiej Polski obejmują wie
le pokoleń i niezliczone mnóstwo ofiar; 
krwawe sceny toczą się po wszystkich 
stronach ziemi naszej i po obcych kra
jach. - Poema które dziś ogłaszamy, za
wiera kilka drobnych rysów tego og.rom-· 
nego obrazu, kilka wypadków z czasu 
prześladowania podniesionego przez Impe
ratora Aleksandra. 
Około roku 1822 polityka Imperatora 

Aleksandra, przeciwna wszelkiej wolności, 
zaczęła się wyjaśniać, gruntować i pewny 
brać kierunek. W ten czas podniesiono na 
cały naród polski prześladowanie po
wszechne, które coraz stawało się gwał
towniejsze i krwawsze. Wystąpił na scenę· 
pamiętny w naszych dziejach senator No
wosilcow. On pierwszy instynktową 
i zwierzęcą nienawiść rządu wsyjskiego. 
ku Polakom wyrozumował jak zbawienną 
i polityczną, wziął ją za podstawę swoich 
działań, a za cel położył zniszczenie pol
skiej narodowości. W ten czas całą prze
strzeń ziemi od Prosny aż do Dniepru i od 
Galicji do Bałtyckiego morza zamknięto-
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i urządzono jako ogromne więzienie. Całą 
administracją nakręcono jako jedną wiel
ką Polaków torturę, której koło obracali 
carewicz Konstanty i senator Nowosilcow. 

Systematyczny Nowosilcow wziął na
przód na męki dzieci i młodzież, aby na
dzieje przyszłych pokoleń w zarodzie sa
mym wytępić. Założył główną kwaterę ka
tcwstwa w Wilnie, w stolicy naukowej 
prowincji litewsko-ruskiej. Były wówczas 
między młodzieżą uniwersytetu różne to
'"arzystwa literackie, mające na ce:u 
u trzymania języka i narodowo3ci polskiej 
Kongresem Wiedeńskim i przywilejami 
Imperatora zosta\'{ionej Polakom. Towa
rzystwa te, widząc wzmagające się podej
rzenia rządu, rozwiązały się wprzód jesz
cze, nim ukaz zabronił ich bytu. Ale No
wosilcow, chociaż w rok po rozwiązaniu 
się towarzystw przybył do Wilna, udał 
przed Imperatorem, że je znalazł działają
ce; ich literackie zatrudnienia wystawił 
jako wyraźny bunt przeciwko rządowi, 
uwięził kilkaset młodzieży i ustanowił pod 
swoim wpływem trybunały wojenne na 
sądzenie studentów. W tajemnej procedu
rze rosyjskiej oskarżeni nie mają sposobu 
bronienia się, bo często nie wiedzą, o co 
ich powołano; bo zeznania nawet komisja 
według woli swojej jedne przyjmuje i w 
raporcie umieszcza, drugie uchyla. Nowo
silcow, z władzą nieograniczoną od care
wicza Konstantego zesłany, był oskarży
cielem, sędzią i katem. 
Skasował kilka szkół w Litwie, z naka

-zem, aby młodzież do nich uczęszczającą 

uważano za cywilnie umarłą, aby jej do 
żadnych posług obywatelskich, na żadne 
urzędy nie przyjmowano i aby jej nie do
zwolono ani w publicznych, ani w prywat
nych zakładach kończyć nauk. Taki ukaz, 
zabraniający uczyć się, nie ma przykładu 
w dzie jach i jest oryginalnym rosyjskim 
wymysłem. Obok zamknienia szkół, ska
zano kilkudziesięciu studentów do min 
sybirskich, do taczek, do garnizonów azja
tyckich. W liczbie ich byli mało' etni, na
leżący do znakomitych rodzin litewskich. 
Dwudziestu kilku, już nauczycieli, już 
u czn iów uniwersytetu, wysłano na wieczne 
wygnanie w głąb Rosji jako podejrzanych 
o polską narodowo.;ć. Z tylu wygnańców 
jednemu tylko dotąd udało się wydobyć 
się z Rosji. 

Wszyscy pisarze, którzy uczynili wzmian
kę o prześladowaniu ówczesnym Litwy, 
zgadzają się na to, że w sprawie uczniów 
wileńskich było coś mistycznego i tajem
niczego. Charak ter mistyczny, łagodny , ale 
niezachwiany Tomasza Zana, naczelnika 
młodzieży, religijna rezygnacja, braterska 
zgoda i miłość młodych więźniów, kara 
boża, sięgająca widomie prześladowców, 
zos tawiły głębokie wrażenie na umyśle 
tych, którzy byli świadkami lub uczęstni
kami zdarzeń, a opisane zdają się przeno
sić czytelników w czasy dawne, czasy wia
ry i cudów. 

Kto zna dobrze ówczesne wypadki, da 
świadectwo autorowi, że sceny historycz
ne i charaktery osób działających skreślił 
sumiennie, nic nie dodając i nigdzie nie 

przesadzając. I po cóż by miał dodawać 
albo przesadzać; czy dla ożywienia w ser
cu rodaków nienawiści ku wrogom? czy 
dla obudzenia litości w Europie? - Czym
że są wszystkie ówczesne okrucieństwa 
w porównaniu tego, co naród polski teraz 
cierpi i na co Europa teraz obojętnie pa
trzy! Autor chciał tylko zachować naro
dowi wierną pamiątkę z historii litewskiej 
lat kilkunastu; nie potrzebował ohydzać 
rodakom wrogów, których znają od wie
ków; a do litościwych narodów europej
skich, które płakały nad Polską jak nie
dołężne niewiasty Jeruzalem nad Chrystu
sem, naród nasz przemawiać tylko będzie 
słowami Zbawiciela: „Córki Jerozolimskie, 
r.ie płaczcie nade mną , ale nad samymi 
sobą". 

(Prze d mowa do „Dziadów", Części III) 

* [ ... ] Dramat jest naj silniejszą realizacją 
artystyczną poezji. Dramat zapowiada nie
mal zawsze kres jednej, a począetk innej 
epoki. Należy w nim rozróżnić dwie war
stwy odrębne : napisanie a wystawienie. 
Dramat wymaga osadzenia na ziemi: po
trzeba gmachu teatralnego, aktorów, po
trzeba pomocy wszystkich rodzajów sztu
ki. W dramacie poezja przechodzi w dzia
łanie wobec widzów. 
Nadmieniłem, że dramat zapowiada nie

mal zawsze kres jednej, a początej innej 
epoki. Skoro myśl ożywiająca naród zna
lazła już swych przedstawicieli w rzeczy-

„Balladyna" Juliusza Słowackiego, Białystok 1948 r. Scena zbiorowa. Reżyseria: Maria Leonia Jabłonkówna. Dekoracje: A. Jędrzejowski i w. Lange, 
Kostiumy: Zofia Węgierkowa. Muzyka: z. Mycielski . 



wistości, skoro wydała już bohaterów, 
wówczas dąży do utrwalenia pamięci ich 
czynów w sztuce, wydaje dramat. Przezna
czeniem tej sztuki jest pobudzać, a raczej, 
jeśli wolno · tak się wyrazić, zniewalać do 
działania duchy opieszałe. 

Na począ t ku każdej epoki słowo na
tchnione obiera sobie geniusze, by nadać 
jej popęd; ogół jednak długo pozostaje 
bierny, a wtedy sztuka używa wszelkich 
możliwych sposobów, wzywa do pomocy 
architekturę, muzykę, a nawet taniec, by 
ogół ten ożywić; lecz jeśli sztuka wyradza 
się w komedię, farsę, natenczas zanika. 
Dramat, w najważniejszym i najrozleglej
szym znaczeniu tego wyrazu, winien łączyć 
u:szystkie żywioły poezji prawdziwie na
rodowej, podobnie jak instytucja politycz
na narodu powinna wyrażać wszystkie 
jego dążności polityczne. 

W chórach tragedyj Eschyla i Sofoklesa 
znajdziemy wzniosłą poezję liryczną cza
sów pierwotnych, w ich dialogach epopeję 
odtworzoną w działaniu, a w ustach po
staci dramatu, Achillesów, Ulissesów, 
a nawet bogów, znanych już ludowi z po
wieści Homera, znajdziemy zaród kra
somóstwa politycznego, które miało nie
hawem zabrzmieć na rynku miejskim. 
Nigdzie nie osiągnął dramat równej 
doskonałości, równie pełnej realizacji. 
li chrześcijan dramat poczyna się po epo
ce bohaterskiej, po wyprawach krzyżo-

wych; wspaniałe jego zarysy mamy w mi
steriach. Przedstawiono, tu również cały 
wszechświat, tak jak go pojmowało chrze
ścijaństwo . Teatr ukazywał nam niebo 
wraz z duchami niebieskimi, ziemię, to 
jest właściwą scenę, krąg działań ludzkich, 
oraz piekło, wyobrażane jako paszcza sza
tcina, skąd wychodzili przedstawiciele zła, 
zła wszelkiego rodzaju, poczynając od 
zdrady, a kończąc na błazeństwie. Dramat 
ten wszelako po· okresie prób zaczął upa
dać. Z biegiem czasu pisarze, wziąwszy 
sobie za wzór Greków i Rzymian, odrzu
ciwszy niebo wraz z piekłem, zacieśnili 
dramat do salonów i buduarów, gdzie po
został po dziś dzień . 

Wolno wnos ić, że dramat chrześci.iański 
ma przed sobą jeszcze kilka epok. Miste
ria stanowią jego is totny związek. Dramat 
biszpański i Szekspirowski udoskonaliły 
niektóre części składowe tego rozległego 
działu twórczości. Jednakże sztuka drama
tyczna francuska z okresu Ludwika XIV 
będzie prawdopodobnie odrzucona jako coś 
obcego, jako objaw wtórnego wpływu po
gaństwa na rozwój dramatu chrześcijań
skie.e:o. 
Należy tu raz jeszcze rozważyć zagadnie

nie cudowności. Już dawniej, mówiąc 
o epopei, wyjaśniliśmy, że cudowność nie 
jest machiną poetycką wprowadzoną dla 
zaostrzenia ciekawości czytelnika lub dla 
uczynienia poematu bardziej zajmującym; 

jest to istotna część każdego wielkiego 
utworu mającego w sobie cokolwiek życia. 
Na'.uraliści powiadają, że roślina, że każde 
jestestwo organiczne ukazuje przy osta
tecznej analizie jakiś cud niepodobny do 
wyjaśnienia. ów cud stanowi zasadę jego 
życia organicznego. Tak samo jest z po
ezją . W każdym dziele poetyckim tkwi 
w głębi owo życie organiczne i niewyjaś
nione, ów pierwias'.ek tajemny, zwany 
w języku szkolnym cudownością, który 
wzmagając się wraz z rozmiarami u tworu, 
w drobnych poezjach ukazuje się nam jako 
tchnienie z wyższej krainy, jako mglis~e 
wspomnienie lub przeczucie świata nad
przyrodzonego, w epopei zaś i w dramacie 
przybiera widomy kształt istoty boskiej. 

Z tego, co powiedziane, widzicie Pano
wie, jak bardzo trudno stworzyć dramat 
słowiański, dramat, który by zespolił 
wszystkie żywioły poezji narodowej , ni
gdzie bowiem nie ukazały się one w. takiej 
obfitości i rozmaitości. Dramat taki powi
r.ien być liryczny i przypominać nam prze
piękne dźwięki pieśni gminnych. Powinien 
1arazem dać nam słyszeć ooo.wieści, któ
rych świetne wzory mamy w poezji Sło
wian naddunajskich, w poezji Serbów, gó
rali czarnogórskich. Powinien nad'o prze
nosić nas w świat nadprzyrodzony.[ ... ] 

(Literatura slowiańska, Kurs trzeci, 
fragmenty wykładu XVI) 

„Mazepa" Juliusza Słowackiego, Białystok 1951 r. Scena zbiorowa. Reżyseria: K. Czyński. Dr.koracje i kostiumy: A. Jasielski. 



dl.dam ../Jliekiemi&. 

Oda 
do 
młodości 

Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy; 
Młodości! podaj mi skrzydła! 
Niech nad martwym wzlecę światem 
W rajską dziedzinę ułudy; 
Kędy zapał tworzy cudy, 
Nowości potrząsa kwiatem 
I obleka w nadziei złote malowidła. 

Niechaj, kogo wiek zamroczy 
Chyląc ku ziemi poradlone czoło, 
Takie widzi świata koło, 
Jakie tępymi zakreśla oczy. 

Młodości! ty nad poziomy 
Wylatuj, a okiem słońca 
Ludzkości całe ogromy 
Przeniknij z końca do końca. 

Patrz na dół - kędy wieczna mgła zaciemia 
Obszar gnuśności zalany odmętem: 

Patrz, jak nad jej wody trupie 
Wzbił się jakiś płaz w skorupie. 

To ziemia! 

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem; 
Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu. 
To się wzbija, to w głąb wali; 
Nie lgnie do niego fala ani on do fali; 
A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu. 
Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby: 

To samoluby! 

Młodości! tobie nektar żywota 
Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę; 
Serca niebieskie poi wesele, 
Kiedy je razem nić powiąże złota . 

Razem, młodzi przyjaciele!. .. 
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele; 
Jednością silni, rozumni szałem, 
Razem, młodzi przyjaciele!. .. 
I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, 
Jeżeli poległym ciałem 
Dał innym szczebel do sławy grodu. 
Razem, młodzi przyjaciele!. .. 

Choć droga stroma i śliska, 
Gwałt i słabość bronią wchodu; 
Gwałt niech się gwałtem odciska! 
A ze słabością łamać uczmy się za młodu! 

Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze 
Ten młody zdusi Centaury, 
Piekłu ofiarę wydrze, 
Do nieba pójdzie po laury. 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga ; 
Łam, czego rozum nie złamie: 
Młodości! orla twych lotów potęga, 
Jako piorun twoje ramię. 

Hej! ramię do ramienia! spólnymi łańcuchy 
Opaszmy ziemskie kolisko! 
Zestrzelmy myśli w jedno ognisko 
I w jedno ognisko duchy!.. . 
Dalej, bryło, z posad świata! 
Nowymi cię pchniemy tory, 
Aż opleśniałej zbywszy się kory, 
Zielone przypomnisz lata. 

A jako w krajach zamętu i nocy, 
Skłóconych żywiołów waśnią, 
Jednym „stań się" z bożej mocy 
świat rzeczy stanął na zrębie; 
Szumią wichry, cieką głębie, 
A gwiazdy błękit rozjaśnią. 

W krajach ludzkości jeszcze noc głucha; 
Żywioły chęci jeszcze są w wojnie; 
Oto miłość ogniem zionie 
Wyjdzie z zamętu świat ducha; 
Młodość go pocznie na swoim łonie, 
A przyjażń w wieczne skojarzy spojnie. 

Pryskają nieczułe lody 
I przesądy światło ćmiące; 
Witaj jutrzenko swobody, 
Zbawienia za tobą słońce! 



Do 
przyjaciół 
Moskali 

Wy - czy mnie wspominacie! ja, ilekroć marzę 
O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach, 
I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarze 
Mają obywatelstwa prawo w mych marze~niach. 

Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa, 
Którąm jak bratnią ściskał, carskimi wyroki 
Wisi do hańbiącego przywiązana drzewa; 
Klątwa ludom, co swoje mordują proroki.. 

Ta ręka, którą do mnie Bestużew wyciągnął, 
Wieszcz i żołnierz, ta ręka od pióra i broni 
Oderwana, i car ją do taczki zaprzągnął; 
Dziś w minach ryje, skuta obok polskiej dłoni. 

Innych może dotknęła sroższa niebios kara; 
Może kto z was urzędem, orderem zhańbiony, 
Duszę wolną na wieki przedał w łaskę cara 
I dziś na progach jego wybija pokłony. 

Może płatnym językiem tryumf jego sławi 
I cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa, 
Może w ojczyźnie mojej moją krwią się krwawi 
I przed carem, jak z zasług, chlubi się z przeklęstwa . 

J e31i do was, z daleka, od wolnych narodów, 
Aż na północ za:ecą te pieśni żałosne 
I odezwą się z góry nad krainą lodów -
Niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę. 

Poznacie mnie po głosie; pókim był w okuciach, 
Pełzając milczkiem jak wąż, łudziłem despotę, 
Lecz wam odkryłem tajnie zamknięte w uczuciach 
I dla was miałem zawsze gołębia prostotę. 

Teraz na świat wylewam ten kielich trucizny, 
Żrąca jest i paląca mo.jej gorycz mowy. 
Gorycz wyssana ze krwi i z łez mej ojczyzny, 
Niech zrze i pali, nie was, lecz wasze okowy. 

Kto z was podniesie skargę, dla mnie jego skarga 
Będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży 
Do cierpliwie i długo noszonej obroży, 
Że w końcu gotów kąsać - rękę, co ją targa. 

„Intryga i miłość" Friedricha Schillera, Białystok 1955 r. Scena zblorowa •.. Reżyseria: Eugeniusz Poreda. Sce~ogr~l~_a:_~of.!_~. ~.ęgi~r~o~~~- _ __ _ 



Mickiewicz 
Skrzepły spiżowym 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, wyzbądż się nadziei. 
W pierwszych nie znajdziesz go balladach 
Ani w ostatniej epopei; 

Ani gdzie w wodzie echo bliżnie 
Powtarza szczyty skał lozańskich, 
Ale gdy myśląc o ojczyżnie 
Szarpał się w gusłach szarlatańskich. 

On cały jest z swym niemym smutkiem. 
Ze swym pielgrzymim, twardym bólem 
Pomiędzy szarym Nowogródkiem 
I czarnym Konstantynopolem. 

Chleb 
Chleb 
który żywi i zachwyca 
który się w krew narodu zmienia 
poezja Mickiewicza 

. sto lat nas karmi 
ten sam chleb 
siłą uczucia 
rozmnożony. 

„Marla Stuart'' Juliusza Słowackiego, Białystok 1961 r. Scena zbiorowa. Re 'Y~eria·: Zbigniew sa·wan. Dekoracje: Romuald Nowicki. Kostiumy: Irena 
!'<o wicka. 
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„DZIADY" JUBILEUSZOWE 
Warszawa 1955 r. 
Reżyseria i opracowanie tekstu -
Aleksander Bardini 
Scenografia - Jan Kosińslti 
Muzyka - Tadeusz Baird 
Choreografia - Jerzy Kaplińskl 

Nowa inscenizacja traktuje „Dziady"' 
jako szereg scen dramatycznych, ujętych 
ręalistycznie. Nie jest to jednak realizm 
fotograficzny, iluzjonistyczny, usiłujący 
wiernie odtworzyć np. wnętrze więzienia. 
czy Salon Senatora, tak jak mógł on wy
glądać w 1823 r. w Wilnie, z sufitem, 
wejściami i pejzażem za oknem - ale rea
lizm ... szkicowy z aluzją do sztychu z epo
ki, to znowu z tendencją do alegorii - coś 
w rodzaju „pół-realizmu", czerpiącego 
z chwytów teatru operowego, mającego 
podkreślić, że nie patrzymy na obrazy 
zwykłego życia codziennego, ale winniśmy 
się poczuć w atmosferze poezji... 

Widz przyzwyczaiwszy się do kilku mar
twych akcentów alegorycznych, odbiera ca
łość jako dramat realistyczny. Ujęcie takie 
zmusza nas do traktowania serio poematu, 
który składa się ze zdarzeń fantastycz
nych, i którego treść mistyczna jest -
w najlepszym wypadku obca, w gorszym 
zaś śmieszna w oczach współczesnego wi-

dza. Tak więc przedstawienie, które insce
nizatorowie pragnęli-zrealizować „zgodnie 
z wolą Mickiewicza" w istocie wyrządza 
Mickiewiczowi wątpliwą przysługę . 

Zygmunt Kałużyński „Nowa Kultura" 

Obecność Mickiewicza na scenie po tylu 
latach jest tak druzgocąca, że słowo prze
słania teatr. „Dziady" zna się na pamięć, 
kiedy pada początek wiersza, już go szep
czemy sami szybciej niż aktor zdąży go 
dokończyć. Każde opuszczenie odczuwa
my, jak ukłucie w sercu. Mamy „Dziady" 
w sercu, w uchu, w wyobraźni. Na „Dzia
dach" aktorem, reżyserem, inscenizatorem 
jest każdy z widzów, przychodzi do teatru 
ze swoimi „Dziadami". Dlatego tak trudno 
pisać o tym przedstawieniu („.) 

Nie rozumiem upartego nawrotu do tra
dycjonalizmu. Jakby zabrakło Bardinie
mu odwagi do poszukiwania własnych roz
wiązań, jakby za .wszelką cenę chciał od
ciąć się od propozycji Schillerowskich.(.„) 

W „Dziadach" jest to ciągłe pomiesza
nie materii, nagłe przybliżenie człowieka, 
ściszenie tonu, natłok konkretnych wspom
nień i obrazów, a potem dopiero wybuch. 

Bardini bierze niemal od razu górne 
tony i dlatego opowiadanie - Sobolew-

skiego wypada retorycznie, jak deklama
cja na akademii. Nie daje sobie jakoś 
rady z ustawieniem więźniów. Scena ma 
w sobie ciągle coś z żywego obrazu: brak 
jej albo naturalności, albo wielkiej meta
fory. Jest na pół drogi pomiędzy umow
nością i zwykłym obrazem rodzajowym. 

Znowu to nie są szczegóły, ale fragmen
ty bardziej zasadniczego sporu. Bardini 
znajduje teatralną metaforę dla wielkiej 
improwizacji, dla całej czwartej części, 
dla zakończenia. Gubi się w realiźmie Mic
kiewicza. Nie ma właściwie żadnej włas
nej koncepcji ukazania scen realistycz
nych. Wystąpi to z całą jaskrawością w 
Salonie Warszawskim. Ale już tutaj w 
scenie więziennej uderza porażająca nie
śmiałość, jakaś nieprzezwyciężona staro
świecczyzna. I uczucie powrotu teatralne
go czasu na pół drogi między Wyspiań
skim i Schillerem.( .. ) 

Ostatecznie, sąd o inscenizacji „Dzia
riów" Bardiniego będzie można dopiero 
wydać po próbie czasu. Ale jedno trzeba 
powiedzieć. Warszawska premiera pokaza
ła, że Mickiewicz potrzebny jest naszym 
scenom, jak powietrze. I to nie tylko w po
rządku teatralnym. Również w porządku 
moralnym. 

Jan Kott „Przegląd Kulturalny" 

,1Maskarada" Michaiła Juriewlcza Lermontowa, Białystok 1161 r. Scena zbiorowa. Rdyseria: Bohdan Czechak. Scenografia: Ryszard Kuzyszyn. Muzyka: 
Aram cnaczaturlan. 
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Wolno się zgodzić, albo nie zgodzić ze 
sposobem wyjaśnienia naczelnej idei 
,.Dziadów", jaki nam proponuje Bardini -
ale trudno zaprzeczyć, że myśl insceniza
cyjna tutaj istnieje, że jest wyraźna. Moż
na ją określić w sposób następujący: w 
stosunku do wszystkich dotychczasowych 
znanych mi inscenizacji, to przedstawie
nie najbardziej, najwyraźniej i najkonse
kwentniej się zbliża do indywidualistycz
nego pojmowania „Dziadów' '. Osią krys'a
lizacyjną są tutaj przeżycia niezwykłego, 
potężnego, reprezentującego pokolenie i 
jC'go ruch umysłowy, bohatera romantycz
nego. Przeżycia Konrada Gustawa s tresz
czają w sobie całą akcję „Dziadów''. Wy
czuwa się przy t ym echa tego sposobu 
pojmowania „Dziadów", k'.óry chce je 
traktować jako opowieść biograficzną. 

Wojciech Natanson „Teatr" 

„DZIADY" RAPSODYCZNE 
Kraków 1961 r. 
Reżyseria i układ tekstu -
Mieczysław Kotlarczyk 
Scenografia - Zenobiusz Strzelecki 

Dr Kotlarczyk nie miał wątpliwości, na 
rapsodycznej scenie pozostał wierny swo
im ideałom. Któż zaprzeczy, że Mickiewicz 
miał w okresie kowieńskim swoje wiary 
ludowe, a w okresie drezdeńskim swoje 
wiary piotrowe? Czemuż więc ich nie 
obrać za drogowskaz? W konsekwencji 
wysunął więc Kotlarczyk samego siebie 
na czoło w roli księdza Piotra, łącząc w 
jego osobie czucie ludowe i wiarę pokor-

nych, dozwalającą „z Bogiem gadać". 
Reszta była nieważna. 

... W planie ziemskim szastał się grubo
głosy senator, ekscytowali się uwikłani w 
młodociany spisek więźniowie i miotał się 
po celi pewien młody człowiek mający 
dość zaskakujące pretensje do Boga o 
„rząd dusz". A w planie niebiańskim mo
dlił się żarliwie Ksiądz Piotr, duszę spo
wiadał Bogu i od Boga odbierał obietnicę, 
że Polskę wyzwoli „namiestnik na ziem
skim padole" o kabalis~ycznym imieniu 
„czterdzieści i cztery". Współdziałanie na
rodu mało tu potrzebne„. 

Jan Aifred Szczepański 
(Nowa Kultura) 

„DZIADY DREZDEŃSKIE" 
Katowice 1962 r. 
Adaptacja i reżyseria - Jerzy Kreczmar 
Scenografia - Piotr Potworowski 
Muzyka - Zbigniew Turski 

W Katowicach na przykład jakże „no
woczesna", antyteatralna wyobraźnia Pio
tra Potworowskiego cofnęła scenicznie 
„Dziady" w okres przed Wyspiańskim. 
Reżyser wprowadził na scenę niemal cały 
tekst „drezdeński" bez wyrażenia i wy
boru jego wartości. Połączył mieszczańskie 
ujęcie martyrologii narodowej z gminny
mi wyobrażeniami diablich igraszek oraz 
zjawami dwu płci aniołów, by przekazać, 
co Mickiewicz chciał powiedzieć w swym 
utworze na temat powiązań i wpływu 
świata nadziemskiego na losy człowieka, 

czy narodu. Mimo więc próby odwoływa
nia się do „współczesnej wrażliwości arty
stycznej" jest to przedstawienie - nie
rnmierzenie - zdecydow_enie historycz
ne, bez żadnej jednocześnie aktualności, 
nie porywające potęgą ani emocjonalnym 
pięknem wizji, be1 czego nie istnieją tea
tralne „Dziady". Którąkolwiek zresztą 
część by się grało . 

Stanisław W. BaUcki „Nowa Kultura" 

„DZIADY" 
Nowa Huta 1962 r. 
ReżYseria i układ tekstu 
Kl'ystyn a Skuszanka i Jerzy Krasowski 
Sceno~rafia - Jó,„f Szajna 
Muzyka - Jerzy Kaszycki 

„.Wyraźna nu~a polityczna, której 
przedstawienie nie stara się ukrywać od 
początku do końca. Można ją nazwać wy
buchem patrio ' ycznym, konfliktem klaso
wym, albo wa'ką pokoleń. Ta nuta będzie 
7&wsze brzmiała przeciwko przemocy. 
Kompozycja przedstawienia jest pod tym 
względem bardzo świadoma. Słowa' duc;,ha 
z Prologu trzeciej części kończą przedsta
wienie: „Ludzie! każdy z was mógłby sa
motny, więziony, myślą i zwalać i podźwi
gać trony". Ta przejrzystość pointy jest aż 
nazbyt narzucająca się i widoczna. Jest, 
powiedziałbym, pewną nieskromnością in
telektualną realizatorów. Nie dlatego, że 

„1-·antazy" Juliusza Słowackiego, Białystok 1962 r. Karina Waśkiewicz (Hrabin a Idalia), Jacek Brick (Hrabia Fantazy Dafnicki). Inscenizacja i re:tyse
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ri~·a~: ~J~e~r~zy::_:Z~e~g~a~lski. Scenografia: Rysz_a_r_d_K~u_zy_s_z~y_n_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



burzą ład narzucony przez poetę. Dlatego, 
że starają się powiedzieć jeszcze wyraź
niej, co w tekście jest dostatecznie przej-
rzyste. · 

Zygmunt Greń „Życie Literackie" 
„DZIADY" 
Kraków 1963 r. 
Reżyseria i układ tekstu -
Bohdan Korzeniewski 
Scenografia - Tadeusz Brzozowski 
Muzyka - Krzysztof Penderecki 

Korzeniewski chciał stworzyć „Dziady'' 
oczywiste, na swój sposób zracjonalizowa
ne. Ich niezależność myślową, k tóra z sza
to.nem i aniołem nie lęka się paktować, 
przedstawił jako wizję gromady wieśnia
czej , półpogańskiej i niecywilizowanej. To 
już is totnie, wyjaśnienie proste, żenujące 
w swej prostocie. Jednakże dramat wyma
ga partnerów. Wiejska gromada wobec 
rzeczywistej problematyki „Dziadów" to 
„proch, który z Panem gada". Co uchodzi 
prostaczkowi bożemu, Księdzu Piotrowi, to 
obce jest zarówno Konradowi, jak całej 
sekwencji salonowo-senatorskiej. Korze
niewski sprowadza dramat polityczny 
„Dziadów" na tę samą płaszczyznę, na ja
ldej gromada rozprawia się z widzeniem 
Złego Pana. Niewątpliwie daje to pewną 
jednolitość stylizacyjną. Dlaczego jednak 
„Dziady" drezdeńskie mamy oglądać tyl
ko z perspektywy wileńskich? Nie to, co 
późniejsze i dojrzalsze z perspektywy 
wcześniejszego. O tym Korzeniewski nie 
przekonał. Nie tylko w sensie ideowym, 
także w sensie artystycznym. 

Zygmunt Greń „Życie Literackie" 

Korzeniewski dokonał przewrotu. Prze
tasował dzieło, jak talię kart, przygotowa
nych do gry. Część łII „Dziadów" oprawił 
w obrzęd niby w ramę i przeplótł obrzę
dem niby tłem. Wyrwane obrazy i sceny 
z części II, IV i I, a także z Us' ępu wpro
v:adził do części III na zasadzie jednego 
pomysłu „wszys '. ko, co było przeszłością i 
co się dzieje współcześnie, przesuwa się 
jak taśma filmowa w wyobraźni drzemią
cego w swej celi Konrada. Konrad pełni 
tu rolę wielkiego impresaria. Zjawia się 
na scenie jak Upiór, którego chór obrzęd
ników prezentuje publiczności w pierw
szym obrazie, schodzi na proscenium i z 
pomocą dwustronnej peleryny, którą od
powiednio obraca (naiwny dosyć pomysł) 
staje się Gustawem - Konradem. Jego 
monolog o snach które go s traszą i łudzą. 
zapowiada funkcję, którą mu reżyser wy
znaczył.( ... ) 

Inscenizacja Korzeniewskiego jest pro
wokacyjna : wobec Mickiewicza i „Dzia
dów", wobec naszych przyzwyczaień lite 
rackich i teatralnych. Profesor Kubacki, 
najgorętszy propag·~to-r teorii podziału , 
uznał ją za rewelację . S'łyszy sie też zda
nia przeciwne, odsądzające dzieło Korze
niewskiego od czci, uprawnień i sensu. 

„DZIADY" 
Łódź 1965 r. 

Maria Czanerie „Teatr" 

Reżyseria - Roman Sykała 
Scenografia - Marian Stańczak 

Pragnąc dać łódzkim widzom możność 
obejrzenia odpowieonio skróconej całoś-

ci dzieła, nie wyodrębnił reż. Roman Sy
kała Części Trzeciej. Z punktu widzenia 
potrzeb widzów, którzy nigdy nie widzie
li „Dziadów" na scenie, miało to być mo
że, swoje uzasadnienie. Odbiło się jednak 
ujemnie na jednolitości spektaklu. Częśl! 
misteryjna wypadła znacznie gorze.i niż 
część polityczna, fragmenty „Dziadów'' ko
wieńska-wileńskich nie łączyły się z dra
matem „Dziadów" drezdeńskich. . 
Widać było wprawdzie w I akcie przed

stawienia („Dziady" misteryjne) wyraźne 
dążenie reżysera i scenografa (Marian 
St ańczak) w kierunku nowoczesnego po
traktowania scen na cmentarzu, Tadeusz 
S:> ba.ra zagrał rolę Guślarza wstrzemięźli
wie i pros to, poda,iąc tekst czytelnie bez 
patosu i pozy, a kukły zamiast duchów by
ły próbą nowego rozwiązania tych frag
mentów, mimo to akt I odbiegał daleko od 
aktu II i III, nie wiązał się z nimi ani ak
cją, ani formą artystyczną i stylem gry 
ak'orów. Szczególnie scena w mieszkaniu 
Księdza w Części Czwartej wydała mi się 
przydługa i nudna. Nie bardzo też tłuma
czył się w niej wielki obraz Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, d.ominujący nad całą sce
ną. 

Zupełnie inaczej było w akcie II i III. 
Tu pokazał Roman Sykała swoją inwen
cję, wykazał pełne zrozumienie dla reali
stycznego dramatu politycznego „Dzia
dów" Części Trzeciej. Bardzo dobrze wy
padł Salon Warszawski w pięknej oprawie 
scenograficznej i stylowych, utrzyma
nych w białej tonacji różnych odcieni tej 

„Don Karlos" Friedricha Schillera, Biialystok 1963 r. Scena zbiorowa. Re:l.yseria: Jerzy Zegalski. Scenografia: Jerzy Szeski. 



barwy kostiumach, jak równie.ż sce~J'. 
Pan Senator" i Bal". Za naJbardz1eJ 
~dkrywczą w tym "przedstawien.iu uwa
żam scenę „Widzenia Senatora", Jasną, os-
trą i bardzo efektowną.. . . 

Do sukcesu tej części przedstawienia 
przyczyniła się także bardzo dobra gra 
Mirosława Szonerta w roli Senatora. Wy
sunął się on na czoło spektaklu. Nie 
udźwignął natomiast roli Gustawa -
Konrada Marian Gamski, który gra ją na 
zmianę ze Zbigniewem Cynkutisem. Gam
ski mówił tekst Mickiewicza dźwięcznie, 
interpretował go nawet ze zrozumieniem, 
ale zabrakło mu owego intymnego tonu 
wewnętrznego monologu Konrada, którym 
jest przecież prawie cała jego ~ola , a 
zwłaszcza jego rozmowa z Bogiem w 
Wielkiej Improwizacji. Gamski recytował 
raczej niż mówił. Wygłaszał tekst bardzo 
donośnie ale zabrakło mu owego we
wnętrzn~go żaru, który nie zawsze prze
jawia się w natężeniu 11:łosu. Zbud?wał ca
łą postać środkami zewnętrznymi, co w 
tym wypadku nie możt:; wystarczyć. Sk1;1t
kiem tego jak równiez na skutek obcią
żenia tych' scen pozostałościami misterium, 
które przedostały się tu z aktu I, obrazy w 
celi u Bazylianów nie należały do naj
mocniejszych stron łódzkiego spektaklu. 

Roman Szydłowski „Trybuna Ludu" 

„DZIADY" 
Toruń 1965 r. 
Reżyseria - Hugon Moryciński 
Scenografia - Antoni Tośta 

Pragnąc dać toruńskim widzom, l!loż
ność obejrzenia odpowiednio skrócone] ca
łości dzieła, nie wyodrębnił reż . Hugon 
Moryciński Części Trzeciej. I w Toruniu 
cglądają zatem widzowie fragmenty, o
kruchy „Dziadów" litewskich, ,poprzedz<!-
iące potężny zryw „Dziadów drezden
~kich. Eksperyment inscenizacyjny Jerze
go Kreczmara w Teatrze. śląs~im . w Ka
towicach (1962) - ogramczeme się wy
łącznie do „Dziadów" Części ~trzeciej po
zostaje zatem nadal odosobnioną p~óbą: 

Przedstawienie toruńskie nie moze się 
renomować ani wybitnymi osiągnięcia
mi aktorskimi ani - na szczęście! - jakąś 
odkrywczą ideą" inscenizatora, nie jest 
~no - i nie mogło być, nikt chyba na to 
nie liczył - widowiskiem olśniewającym. 
To przedstawienie jest właściwie trady
cyjne, skromne, poprawne, ale z~razem 
bardzo ambitne i prezentujące naJlepsze 
możliwości toruńskiego teatru. Reżyser 
\\.'iedzie widza z pietyzmem i przez obrzę
dy cmentarne i miłosny monolog Gu.stawa 
do politycznych losów Konrada pośrod ko
laborantów z Salonu Warszawskiego i sa
trapów z kliki Pana Senatora. Antoni Toś-

ta oprawił tekst z dramatu wyłuskany w 
syn tetyczną dekorację wolnej przestrze
ni z tłem nieruchomych chmur na hory
zo'ncie. Ta wolna przestrzeń otacza rów
nież chór więźniów w celi u Bazylianów. 
Dobrze są w nią włączone nieliczne ak
centy poszczególnych scen: kolumna w 
więzieniu w Wilni'?, kolumna Zygmunta w 
Warszawie.„[„.] 
Sprawdziło się dobrze w praktyce zało

żenie reżysera: ściszenie, stonowanie, uka
meralnienie widowiska . Dzięki temu sce
ny cmentarne nie miały w sobie nic . z 
szopki, przez Część Czwartą udało się 
szybko przebrnąć, a tony melodramatycz
ne wątku Rollisonowej (Grażyna Korsa
kow) zabrzmiały czysto i dyskretnie (po
wściągliwe pozostawianie duchów WY• 
obrażni widza przeważnie się opłaca). Bal 
u Pana Senatora został trochę zaniżony. 
ale nie spłaszczony, ta genialna scena ro
bi i w teatrze toruńskim największe wra
żenie. Układny, okrutny, obojętny i nie
mal lekceważący wszystko, co się wokół 
niego dzieje Senator (Jerzy Radwan) miał 
w sobie lisią siłę : zmarnował był wpraw
dzie scenę sennych majaczeń , ale to ra
czej wina reżysera, który nie wiem, cze
mu, akurat tę scenę potraktował najbar
dziej po macoszemu. [.„] 

Jaszcz „Trybuna Ludu" 

, Kordian" Jąliusza SJowackiPgo, lłialystok 1964 r. Scena zbiorowa. Reżyseria: Jerzy :?.cgalski. Scenografia: Ryszard Kuzyszyn. ------ - - -



(wg kolejności ukazgwania się postaci na scenie) 

CZĘ SC I 

Anioł - Danuta Rymarska 
Gustaw - Krzysztof Ziembiński 
Guślarz - Marian Maksymowicz 
81.atan ......: Ryszard 2ielińskl 
llziewica - Irena Olecka 
Ksiądz - Milosz Maszyńskl 
Dziecko I - Grażyna Juchniewicz 
Dziecko II - Joanna Jarzębska 
Aniołek I - Ewa Nawrocka 
Aniołek II - Marzena Gajewska 
l>ziewczyna - Anna Korzen-.ecka 
Widmo - Eugeniusz Dziekoński 
J~ruk - Jacek Brick 
Sowa - Halina Przybylska 
Chór ptaków - Bogus1aw Dubicki, Kazimierz Borowiec, 

Piotr Sowiński 
Poza tym w gromadzie: Sldonla Błaslńska, Grażyna Juch

niewicz, Tadeusz Mroczek, Janusz Barburskl, Euge
niusz Orłowski, Mieczysław Tarnawski. 

CZĘ SC II 
a) salon Warszawski 

Niemojewski - Piotr Sowiński 
Adolf - Bogusław Hublckł 
Hrabia - Marian Maksymowicz 
Uterat I - Tadeusz Mroczek 
Dama I - Halina Przybylska 
Dama II - Danuta Rymarska 
8:7.ambelan - Ryszard Zieliński 
Jenerał - Janusz Barburski 
Konrad jako Wysocki - Krzysztof Ziembiński 
l\lłoda Dama - Ewa Nawrocka 
Literat II - Kazimierz Borowiec 
Mistrz Ceremonii - Mieczysław Tarnawski 

b) Bal u Senatora 

Senator - Stanisław Jaszkowski 
Doktor - Jacek Brlck 
ł'elikan - Kazimierz Borowiec 
hajkow - Eugeniusz Dziekoński 
Lokaj - Eugeniusz Orlowski 
Itollisonowa - Karina Waśkiewicz 
Ks. Piotr - Zbigniew Roman 
Panna - Joanna Jarzębska 
Gubernatorowa - Sidonia B~asińska 
Sowietnikowa - Grażyna Juchniewicz 
Jeneralowa - Balina Przybylska 
Dama - Anna Korzeniecka 
Konrad jako Justyn Pol - Krzysztof Ziembiński 
Starosta - Miłosz l\laszyńskl 
Bestużew - Marian Maksymowicz 

CZĘ SC III 

Adolf - Bogusław Dubicki 
Ks. Lwowicz - Piotr Sowiński 
Żegota - Tadeusz Mroczek 
'I'omasz - Jacek Brlck 
Frejend - Milosz Maszyński 
Jan Sobolewski - Kazimierz Borowiec 
ł'eliks - Janusz Barburski 
Konrad - Krzysztof Ziembiński 
Szatan - Ryszard Zieliński 
Szatan II - Mieczysław Tarnawski 
Anioł - Danuta Rymarska 
Arrioł II - Anna Korzeniecka 
Ks. Piotr - Zbigniew Roman 
Senator - Stanisław Jaszkowskl 
Guślarz - Marian Maksymowicz 
Kobieta - Irena Olecka 
Aktorka - Karina Waśkiewicz 

Udźwiękowienie - Henryk Lipartowski 

Inspicjent - Andrzej Karolak 

Sufler - Marla Jabłońska-Parowska 

·-------- -------- - -- -- - - ----
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