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Adam Mickiewicz w więzieniu. Z prawej, na ścianie napis D.0.M. 

Gustavus obiit 1823, Conradus natus est 1823. Calend. novembris. 

Akwaforta B. Zalewskiego wg rys. W. Wańkowicza 

• 

D 

ADAM MICKIEWICZ 

z I A o 
Opracowanie dramaturgiczne : 

WOJCIECH N AT ANSO N 

Insceniza cja i re~yseria: 

RO l\'l A SYKAŁA 

Sceno <>raf ia: 

MARIAN STAŃCZAK 

.Iuzyka : 

BOGDAN PAWŁOWSKI 

Choreografia: 

WITOLD BORKOWSIU 

Współpraca dra maturg iczna 

IRENA BOŁTUĆ-STASZEWSKA 

Kons ult a cja słowa 

IRENA WOJUTYCKA 

Asystenci reżysera: 

KRYSTY:'.'JA FELDivIAN 

ZBIGNIEW GEIGER 

Przedstawienie prowadzi: 

JAN PROSNAK 

Przy egzemplarzu: 

STEFAN HEINE 

y 

Premiera dnia 3 kwietnia 1965 roku na scenie Teatru Powszechnego 
w Łodzi 



Prolog 

GUŚLARZ 

MARYLA 

GUSTAW 

Chór 

Część II 
GUŚLARZ 

STARZEC 
ANIOŁEK 

ANIOŁEK II 
WIDMO 
KRUK 
SOWA 
DZIEWCZYNA 
MARYLA 

GUSTAW 

OBSAD A: 
AKT I 

TADEUSZ SABARA 
TERESA KAŁUDA 

f ZBIGNIEW CYNKUTIS 
l MARIAN GAMSKI ,/ 

HALINA BILLING, BARBARA DZIDO-LELIŃ

SKA, KRYSTYNA FELDMAN, ALFREDA GAM
SKA, ROMANA KAMIŃSKA, HALINA PAWŁO
WICZ, IZABELLA PIEŃKOWSKA, BARBARA 
POŁOMSKA, JADWIGA SIENNICKA, ALICJA 
SOBIERAJ, NATALIA SZYMAŃSKA, HALINA 
TABORSKA, BRUNON BUKOWSKI, ZBIGNIEW 
GEIGER, ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI, WIESŁAW 

MIREWICZ, BOHDAN SOBIESIAK, JER2Y SZPU
NAR, LUCJAN WIERNEK, KR2YSZTOF WRÓB
LEWSKI, RYSZARD ŻUCHOWSKI, ANTONI ŻU
KOWSKI. 

TADEUSZ SABARA 
WIESŁAW MIREWICZ 
ZBIGNIEW GEIGER 
ROMANA KAMIŃSKA 
ANTONI ZUKOWSKI 
BOHDAN SOBIESIAK 
KRYSTYN A FELDMAN 
JADWIGA SIENNICKA 
TERESA KAŁUDA 

{ 
ZBIGNIEW CYNKUTI:j 
MARIAN GAMSKI t/ 

CHÓR PTAKÓW NOCNYCH 

HALINA PAWŁOWICZ, IZABELLA PIEŃKOWSKA, BARBAR.4 POŁOMSKA, 
ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI, LUCJAN WIERNEK, KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI. 

CHÓR WIESNIAKóW i WIESNIACZEK: 

HALINA B ILLING, BARBARA DZIDO-LELIŃSKA, KRYSTYNA FELDMAN, 
A LFRED A G AMSKA, R O MANA K/\MINSK A, H.ilLINA PAWŁOWICZ, IZABELLA 
PIEŃKOWSKA, BARBARA POŁOMSKA, J A DWIGA SIENNICKA, ALICJA SO
BIER AJ , A TA LIA SZYMAŃSKA, HALIN A TABORSKA, BRUNON BUKOWSKI, 
Z B IGNIEW GEI GER , ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI, WIESŁAW MIREWICZ, BOH
DAN SOBIE, ! A K, J E I<ZY SZPU A R, LUCJ.4N WIERNEK , KRZYSZTOF 

W RÓBLEWSKI , RYSZARD ŻUCHOWSKI, 

Część IV 

KSIĄDZ. 

DZIECI . 

GUSTAW 

GOSPOSIA 

Część III 

Prolog 

KONRAD 

DUCH BIAŁY 
DUCH CZARNY 

Scena 1 - (Więzienie) 

JAKUB 

ADOLF . 

ŻEGOTA 

KONRAD 

KS. L WOWICZ . 
, SOBOLEWSKI 
FREJE ND 
TOMASZ 
S Z IN 
J ANKOWSKI 
KAPRAL 

JANUSZ MAZANEK 

ROMANA KAMINSKA, .4LICJA. KNAST 
f ZBIGNIEW CYNKUTIS 
I MARIAN GAMSKI 

NAT.4LIA SZYMAŃSKA 

AKT II 

f ZBIGNIEW CYNKUTIS 
(MARIAN GAMSKI Ili'" 

ZBIGNIEW GEIGER 
LEON NIEMCZYK 

KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI 
f ZBIGNIEW CYNKUTIS V 
l MARIAN GAMSKI 

ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI 
f ZBIGNIEW CYNKUTIS 
l MARIAN GAMSKI ~ 

JERZY SZPUNAR 
ZBIGNIEW NIEWCZAS 

WŁODZIMIERZ SKOCZYLAS 
BOHDAN SOBIESIAK 
RY SZARD Z UCHOWSKI 
L UCJAN WIERNEK 
A NTONI ZUK OWSKI 

Scena 2 - Improwizacja 

KONRAD . . . . . { ZBIGNIEW CYNKUTIS 
MARIAN GAMSKI / 

DUCHY Z PRAWEJ STRONY ALICJA I\.NAST, JADWIGA SIENNICKA 
~UCHY Z LEWEJ STRONY LEON NIEMCZYK, T A DEUSZ SABARA 

IABŁY ZBIGNIEW CYNKUTIS, MARIAN GAM 
SKI, JERZY SZPUNAR 



Scena 3 -

KS. PIOTR 
WIĘZIEŃ 
KAPRAL 

(Egzorcyzmy) 
CZESŁAW PRZYBYŁA 

KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI 
ANTONI ZUKOWSKI 

{ 
ZBIGNIEW CYNKUTIS 

KONRAD . MARIAN GAMSKI V 
Scena 5 - (Widzenie Księdza Piotra) 
KS. PIOTR . CZESŁAW PRZYBYŁA 

Scena 6 __:.___ Widzenie Senatora 
SENATOR MIROSŁAW SZONERT 
BELZEBUB LEON NIEMCZYK 
ASYSTENT ZBIGNIEW GEIGER 
DIABEŁ I STANISŁAW MARIAN KAMIŃSKI 
DIABEŁ II TADEUSZ SABARA 

AKT III 
Część III 

Scena 7 - Salon W ars za wski 

HRABIA 
DAMA I 
DAMA II 
KAMERJUNKIER 
DAMA III . 
SZAMBELAN . 
MŁODA DAMA 

ADOLF 

ZENON NIEMOJEWSKI 
JENERAŁ 

MISTRZ CEREMONII 
STARY POLAK 
LITERAT I 
LITERAT II 
LITERAT III 
LITERAT IV 
A. G. 
PIOTR WYSOCKI 
LOKAJ . 
LOKAJ II 

JANUSZ MAZANEK 
BARBARA POŁOMSKA 
HALINA PAWŁOWICZ 
ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI 
JADWIGA SIENNICKA 
WŁODZIMIERZ SKOCZYLAS 
IZABELLA PIEŃKOWSKA 

{ 

ZBIGNIEW CYNKUTIS f 
. MARIAN GAMSKI 

. ZBIGNIEW GEIGER 
ANTONI ŻUKOWSKI 
WIESŁAW MIREWICZ 
BOHDAN SOBIESIAK 
LEON NIEMCZYK 
HENRYK KUROWSKI 
WACŁAW NOWAKOWSKI 
RYSZARD ZUCHOWSKI 
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI 
ZBIGNIEW NIEWCZAS 
JAN PROSNAK 

* * * 

Scena 8 - Pan Senator 

SENATOR 
DOKTOR 
PELIKAN 
BAJKO W 
SEKRETARZ 
LOKAJ . 
PANI ROLLISON 
Kl\IIITOWA . 
KSIĄDZ PIOTR 
PANNA . 

DAMA 
KOLLESKI 

REGESTRATOR 
SOWIETNIK 
PUŁKOWNIK 

GUBERNATOR . 
STAROSTA . 
G UBERN A TORO W A 
OFICER ROSYJSKI 
CÓRKA . 
MATKA. 
SOWIETN IKOW A 
JUSTYN POL . 
BESTUŻEW 

DYREKTOR MUZYKI . 
LOKAJ . 

MIROSŁAW SZONERT 
STANISŁAW MARIAN KAMIŃSKI 
JERZY SZPUNAR 
BRUNO;; BUKOWSKI 
LUCJAN WIERNEK 
MARIAN WOJTCZAK 
IRENA MALKIEWICZ 
HALINA BILLING 
CZESŁAW PRZYBYŁA 

IZABELLA PIEŃKOWSKA 

Bal 

JULIA KOSSOWSKA 

FSSZARD ZUCHOWSKI 
ANTONI ŻUKOWSKI 
WIESŁAW MIREWICZ 
ZBIGNIEW NIEWCZAS 
JANUSZ MAZANEK 
HALINA TABORSKA 
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI 
A LICJA K N AST 
HILDA SKRZYDŁOWSKA 
A LICJA SOBIERAJ 
WŁ'JDZIMIERZ SKOC2YLAS 
BOHDAN SOBIESIAK 
JAN PROSNAK 
HENRYK KUROWSKI 

o raz ta ń czą : B A R BA R A DZIDO-LELINSKA. A LFRED A G A MSKA, HALINA 
P .· l WŁOWICZ, IZ ABELL A PIEŃKOWSKA, BARBA RA POŁOMSKA, ZBIGNIEW 

GEIGER„ 

ŻOŁNIERZ 

K ONRAD 

ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI 

{ 
ZBIGNIEW CYNKUTIS 

. MARIAN GAMSKI .„ 

Scena 9 - Noc Dziadów 

GUSLARZ 
MARYLA 

TADEUSZ SABARA 
TERESA KAŁUDA 
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Układ scen przedstawienia 

Akt I - Część I „Dziadów", 
1) w.75-94, 145-176. 
2) w. 1-58. 

- fra gment „Upiora'' 
- Czę ść II „Dziadów" 
- Część IV „Dziadów" 

Akt II - Część III „Dziadów'', 
Prolog 
scena 1 (Więzienie ) 

scen a 2 Improwizacja 
scen a 3 (Egzorcyzm y) 
scena 5 - Widzenie Księdza Piotra 
scena G - W idzenie Sena tora 

Akt III - Część III „Dziadów'', 
scena 7 - Salon W a rszaw ski 
sce na 8 - Pan Sena tor 
scena 9 - Noc Dziadów (Finał) 

Opracowanie tekstu 

Tekst według Wydania Jubileuszo\vego Dzieł Adama Mickiewicza, tom 

III, Warszawa 1955. 
Przy opracowywaniu widowiska dokonano następujących skreśle ń: 
I część „Dziadów", wiersze: 37-42, 59-74, 95-144, 177-484; 
„Upiór" wiersze: 1-36, 45- 80, 85-96; 
II część „Dziadów'', wiersze : 67-74, 95-101, 167-180, 24 - 251, 295-300, 
:l86-423, 505-512, 524-531, 555-576 , 582-595, 608-611; 
IV część „Dziadów" w iersze: 27-33, 39-41, 51-58, 6.5-70, 7'.'.-91 . 
93-94, 97-129, 142-145, 150-153, 160-177, 182- 247, 255- 265, 272-303, 
308-321, 326-343, 346-349, 356- 368, 379-380, 390- 393, 396- 455, 457, 
469-482, 494-~0l, 511, 516- 521, 526- 529, 538- 542, 547-720, 734--740, 
790-917, 936- 965, 993-1014, 1022- 1067 , 1077-1114, 1120-1130, 1163-
1170, 1196-1203, 1221 - 1229, 1231-1257, 1277- 1295; 
III c~ęść „Dziadów" 
Proloi; , wiersze: 1-51, 87-89, 94-87„ 104-116, 123- 130: 
Scena l - (Więzienie) w iersze : 3, 10-1 8, 31-34, 65- 78, 81- -89, 95-10 ' · 
129- 134, 147- 165, 1€9- 172, 177-119, 189- 204, 222-238, 302--306, 

320-355, 384-414, 431 - 438, 452-461; 
Scena 2 - I m p row izacja, wier sze : 11-14, 21-26, 35- 37, 43-53, 55-58. 
75-78, 90-102, 11 6-155, 177-182, 192-205, 231-236, 274-278. 

324-329; 
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Scena 3 - (Egzorcyzmy), wiersze: 34-40, 50~55, 62- 63, 66-78, 84-254; 
Scena 4 - Widzenie Ewy, skreślono całkowicie w. 1-93; 
Scena 5 - Widzenie Ks. Piotra, wiersze: 11-13, 29-43, 49-55, 67-69, 
87-95; 
Scena 6 - Widzenie Senatora, wiersze: 54, 85-96; dodano wiersze 328 
-331 z cz. II. „Dziadów". 
Scena 7 - Salon Warszawski, wiersze: 1-4, 41-44, 63-64, 79-88, 
93-95, 103-104, 113-114, 117-120, 135-136, 139-164, 167-170, 175-176: 
Scena 8 - Pan Senator, wiersze: 1-6, 27-29, 49-54, 65-66, 75-82, 
93-94, 171- 174, 206- 207, 228- 233, 246-251, 259-260, 269-270, 290-291, 
294-297, 318-324, 336-337, 374-375, 378- 382, 452--470, 517-520, 527-
.~28, 548-549, 552-557, 560-569, 572~613; 
Scena 9 - Noc Dziadów, wiersze: 48-51, 67-148, 188-195, 

PROLOG 
Cz ~ ść 

Upiór 

AKT I 

Częś ć I I 
Czę ść IV 

AKT II 
Część III Prolog 

se. l 

A KT III 

Ra ze m 

se. 2 

se. 3 
SC. 4 
se. 5 

SC. li 

se. 7 

se. 8 

se. 9 

Zestawienie 

Ilość wie rszy 
po okreś leniu 

114 
12 
126 

490 
391 
881 

76 
313 
198 

65 

58 
87 
797 

165 
479 
101 
745 

2542 

Ilość wierszy 
\V insce nizacji 
Wyspiańskiego 

170 

170 

580 
474 
1054 

302 
95 
97 

69 
95 
658 

601 
203 
80cl 

2686 

Ilość wierszy 
w oryginale 

484 
96 
580 

624 
1284 
1908 

155 
518 
330 
254 

93 
95 
85 

1540 

230 
635 
195 
lOSO 

5090 
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WOJCIECH NATANSON 

O SCENICZNEJ REALIZACJI 
„DZIADĆ)\V"' 

W li śc ie do przyjaciela, A. E. Qjy1'lca, pisa ł Mickiewicz 14 l utego 
1834 rok u: Z DZIADÓW chcę zro b ić jedyne dzielo moje w ar te czvta 

n ia. Zdanie to nieraz przytacza no na d owód , jak wielkie zn aczenie 
przypisywał poeta najambitnie jszemu sw emu utw orowi. I n i2 choJzJo 

·tu tylko o w yznanie a utobiograficzne. Julian Przyboś zauważył , że 

Mickiewicz był n aj świetniejszym znawcą poezji - Adama Mick iew i
cza! 

Ale w owym w yznaniu z 1834 roku uderza nas jeszcze jedno. Mic
kiewicz mówi o utworze gojnym czytania. Czy ty lko o lektur<; cho 
dziło? Czy słowo „czy ~anie" rozum i eć n ależy w dosłownym i ści słym 

znaczeniu? Słov;em, czy Mickiewicz wyobrażał sobie swój t ekst , prze
niesiony do tea tru? Przecież od n ajwcześniejszej młodości sprawa mi 
sceny się interesował, brał nawet udział w przedstawieniach szkolnych , 
a ponieważ był wtedy wątły, grywał role kobiece (np. Barbary R a
dziwiłłówny w sztuce Felińskiego). A potem całe życie nad formą 

dramatopisarską praco\vał, wkładał w nią ogromną ilość pracy, stu
diów, prób, rw.myślaó. W 1827 roku pisał do Qjyńca, który mu prze
słał nieudany swój dramat Lenorę : Nie zrażaj si ę pierwszego krok u 
trudności.ą; Jesteś młody, zdrów, w sile talentu; gdybyś jeszcze dz ie 
sięć dramatów spalil, będziesz miał czas dwadzieścia nowych napisać. 

Ja kilka ich całych w ogień wrzuciłem, kilka w po:owie do~onanych 
i dotąd jeszcze nie mogę sil zebrać na tragedię„ . Przecież nie tracę 

nadziei! 
Jednak DZIADÓW chyba nie wyobrażał sobie Mickiewicz w scenicz

nej realizacji; przynajmniej nie w ówczesnych warunkach. Jeszcze 
w roku 1843, na wyklajzie w College de France, głosił: Nie spodzie
wajmy się oglądać rychlo dramatu słowiańskiego na scenie; żaden 

teatr dzisiejszy nie wystrczylby nawet dla „Nieboskiej komedii' . 
Wprawdzie w okresie Wiosny Ludów, w 1848 roku, maleńki fragment 
DZIADÓW był grany w Krakowie, a potem Część Drugą ukazywan o, 
z muzyką Moniuszki, na scenie operowej. Ale były to zjawiska raczej 
marginesowe. Aż do 1901 roku DZIADY traktowano ja ko dram '1 t 
przede wszystkim książkowy, niesceniczny. Zaczytywano się nim, n a 
rażano s ię na suro\ve kary, jakimi rząd carski groził nie tylko za roz
powszechnianie, ale nawet za '[)osiadanie egzemplarza . Teofil Syga 
w pra cy Te księgi proste opisał, jak szybko rozchwytywano pierwsze 
wydania DZ I ADO W, jak je przemycano nielegalnie przez zaborcze 
kordony. Pierwsze wydanie Trzeciej Części, opublikowane nakładem 

10 
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autora w Paryżu, rozchwytano w okresie 20 dni! Już w październiku 
1833 roku ukazała się edycja druga. 

Jak wiadomo, w 1901 roku, Wyspiański inscenizow-ał całe DZIADY 
w ramach jednego spektaklu, na scenie krakowskiej. Ta data miał; 
o~romne, przełomowe znaczenie. Od tej chwili DZIADY stały się częś
cią składową naszego repertuaru narodowego. Wznawian e raz po raz 
odegrały ogromną ro:ę nie tylko w naszej kulturze, ale i w historii. 
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Przyczyniły się do ogromnego spotęgowania ucz uć p a triotyczny ch , oraz 
woli niepod!.egłościowej. W innych już warunkach i z innych wycho
dząc założeń, opracował Leon Schiller nową inscenizację arcydzieła 

Mickiewiczov.rskiego w la t ach trzydziestych naszego stulecia. J ak wia 
domo, od 1955 roku, widzia n e oczyma współczesnych a rtystó\v tea tru 
i now y ch generacji widzów DZIADY odnoszą u n as pełne triumfy. 
W sam ej Warszawie zagra no je już ponad 350 razy, w okresie ostat
nich 10 lat. W Krakowie można było oglądać niedaw no aż trzy rów 
noczesne rozwiązania in scenizacyjne , w trzech t eatrach. Ogląda ły 

DZIADY, w opracowaniu Jerzego Kreczmara ' _ Katowice. A obecnie 
zobaczy je (po 38 lata ch) Łódź ; i równocześnie - Toruń. 

Lecz n a samym wstępie wszelkie j. pra cy realizacyjnej nad dr amatem 
Mickiewiczowskim n as uwa się pewna trudność. DZIADY mają struk
turę ni ezmiernie skomplikowaną. Składającą się z kilku części , pisa 
nych w różnych okresach i w różny sposób. Część Drugą i Czwartą 

opublikował młody poeta w Wiln ie, w 1823 roku. Część Trzecią na pi
sał , w dwa tygojnie, między 20 m ar ca a początkiem kwie tnia 1832 ro
ku, w Dreźnie. 

Druk te j Części rozpoczął się w listopadzie 1832 roku, za kończył 

w styczniu 1833. Ludwik Orpiszewski opowiedział w swych wspomnie
niach, że jako sąs ia d M ickiew icza w jego drezdeńskim mieszk a niu, 
s łysza ł pewn ej nocy poetę dek lamującego z zapałem, po czym, s tu~ 

nagły za k ończył w szystko. Naza jutrz przed południem, odwiedz ił poetę 

Od yni ec. Przeraził s i ę jego .wyglą dem. M icki ewicz opowiedzia ł, że spo
dziewaj ąc s ię nocą (po n apisaniu Improw iza.cji) n agłego zgonu; z n a j
większym wysiłkiem improwizację swą na czysto pr zepisał. 

Niema l dzie s ię ć la t dzie li II i IV Część DZL4DOW od Częśc i Trze
c iej : i to la t , wypełnionych t a k przełomowymi wydarzenia mi , ja k 
aresztow a nie poet y, w r az z kolegami, za rzekomy „spisek " Fi lomacki 
i Fi la r ecki; w yw iezienie do Ros .ii , .k ilkule tni w ni ej pobyt, r ozliczn e 
do:iwiad czenia litera ckie (a ż do wirt uozerii Sonet ów), szczęś liw w y 
dost ani e s i ę spod władzy cara, po d róż po Niemc zech i vVłoszech , spot
k an i z G oet hem , wybuch p owsta nia l is topadow ego, w y ja zd do \ Viel
k opolski \V 1831 rok u, z zami a r em wz ięc ia udz i a łu w wa lce, ale b ez 
zrea l izowania tego planu. Wyd ar zenia 03ob ist e i publiczn e pędziły 

więc z zawrotną szybkością, jak by s i ę wza jemn ie ściga ją c ! Niek tór zy 
his tory cy literatury, a tak że inscenizator i t eatrolog, J erzy Kreczm a r, 
wyci ągn ę l i s tąd w niosek i ż Dziady p isan e w Wilni e i K own ie , są 

wobec drezdeński e.i Części Trze cie j - odrębnym dra m a tem : że zat em 
n ie na leży ich grać wspólnie, w ram ach jednego spektaklu. W do%t
·ku fr agm enty tzw . Częśc i Pierwsze j , n a pisan e przez M ickiew icza mię

•dzy rokiem 1821 a 1823 zostały opublikowan e dopiero po śmierc i poety, 
w w y daniu z roku 1860. 
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Każdy współczesny insceniza tor DZIADÓW musi swą pracę rozpo

cząć od rozs trzygnięcia owego podstawowego pytania: czy DZIADY s ą 

j ednym utworem, czy te ż „konglomeratem" kilku różnych. Czy więc
na leży je grać razem, czy osobno. I w jakim układzie? 
Otóż ogromna większość doty chczasowych rozwiązań inscen izacyj 

nych wypowiedziała się za j ednolitością DZ IADOW. Z arów no Wyspia ń

ski, jak jego następcy (np. Sosnowski, Ze lwerowicz, Trzciński, W ys oc
ka, Ryszard Wasilewski i inni), oraz L eon Schiller i duża część insce
niza torów współczesnych, gra li DZIADY napisane przez Mickiewi cza 
w okresie młodzieńczym r azem z Częścią Trzecią . DZIADY w tym 
„integra lnym " i jednoczącym kształcie odbiły się n a świ adomości s po
łeczeństwa , Gdy o ni ch myślimy, wyobrażamy sobie j ednolity zrąb dra 
matu, obejmujący różne Częś ci, narastający potęguj ącym się rytmem. 
Również fakt , że pisząc DZIADY drezdeńs kie, lVIickie\1.ricz tytułem dzie
ła nawiązał do dawnego sw ego dramatu, nie jest b ez znaczenia. Spra -
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wa tytułu dla tw órcy te j miary, co Mickiewicz nie by ł a , i nic mogła 
być przypadkow a. Na zwa jest inte gra lną częscią utworu, jednym 
z podst awow ych składników wywier a n ego wrażeni a . Powrót do daw
nego tytułu był u Mic\ł iewicza aktem świadomego w yboru i miał spe
cjalnie don ios łe zn aczenie. Wyczuł to Wyo;piański i a rg um en tacj i jego, 
wysnutej ze sprawy tytułu ni e na leży lekceważyć. 

S ą także inne momenty. Dodając na zakończenie Części Trzecie j 
scenę, którą n azwał Nocq Dziadów i wprowadzając tu z pow r otem 
postacie z poprzednich Części, Mickiewicz na pewno pragnął zaak cep
t ować j edność swego poematu, jakby wskazuj ąc, że Część Trzecia 
st anowi „dalszy ciąg" Drugiej, Czwarte j i P ier w sze j. Dale j: zazn a czona 
w prologu Części Trzeciej przemiana Gustawa w Konrada jest dowo
dem, że dawne wydarzenia stanowią przygotowan ie do nowej akc,ii, 
rozw i jającej się przed naszymi oczyma. Czyż może być zrozumiała 

przemiana postaci, które j jeszcze nie zn amy, którejśmy nie widzieli? 
Wreszcie warto przypomnieć, że w Części Drugiej, po skończonym 

obrzędzie, Guślarz rzuca hasło, że czas przypomnieć ojców dzieje. 
Przeszkadza te j „chwili wspomnień", przerywa ją - pojaw ienie niP-
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pros z on ~ j tutaj przez gromadę zjaw y Gustawa. Otóż jakby na\viąza

ni em do tam tego wezwania wyda.ie si ę ew okacja losów młodzieży fi lo
m ack ipj z lat 1823- 1324. Przypom nijm y t u d edyka cj ę Częś c i Tr ze cie j 
Święt e j pami ęci Jan owi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczow i , 
Fe lik sow i K ó/ak ow ski.emu, S(l6luczniom , sp ólwięini.o m, spółwygnml.com-;

za miło ść ku Ojc;q 1i nie prześladowa nym, z t ęsknoty k u ojczyźnie zmar 
l y m, w A rchangi elsku, na M osk w ie, w P etersb urgu, narodowej spra
w ie męc2enn ikom , poświ ęca a t t or. J an Sobolewski, nie żyjący ju~ 

v\- chw ili pisan :a Części Trzecie j, stał si ę j e j n ym z głównych bohate
rów scen y więz i e n n e j. Ale i ży j ący j eszcze - zos ta li przywołani na 
u roczysty o brzę:! DZ L4. DOW współczesnych, j ako symbol solidarności 

całego s polecz zństwa, w walce przeciw najeź jźcy. 

. Wynika st ą'.l w nios ek doniosły . Obrzęj D Z I A DÓW staje się łączni 
kiem poszczególnych części utworu. J est to prawdziwe ta kże i w czys
to w idowiskowym, teatralnym sensie. Mickiewicz marzył całe życie 

o s tworzeniu jakie jś nowej, artystycznie o:lmiennej formy tea tru. Zna
l a z ł .i ą w nieprzebranych zasobach twórczości i obrzędowości ludowej. 
Owa obrzędowość stała się dla genialnego poety wielk im i pobudzają-
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cym żródłem natchnienia. Andrzej Cierniak, zamordowany przez hitle
rowców artysta ludowy, niedawno przypomniany nową edycją swych 
pism, która się ukazała pod redakcją Antoniego Olchy, marzył o stwo
rzeniu nowego typu widowiska, które nazywał „Teatrem z pieśni " . 

DZIADY Mickiewiczowskie (szczególnie Część Druga, pewne partie 
Pierwszej, zakończenie Trzeciej, niektóre motywy Czwartej) można by 
nazwać teatrem wysnutym z obrzędu i ceremonii ludowej, z jej uświę
conymi tradycją inkantacjami, zaśpiewami, „zaklęciami''. 

W 1958 roku, pod redakcją prof. Juliana Krzyżanowskiego i Ryszar
da Wojciechowskiego, ukazała się, nakładem Państwowego Instytutu 
Wydawniczego, książka ~biorowa pt. Ludowość u Mickiewicza. Praca 
ta, powstała w pracowni folklorystycznej Instytutu Badań Literackich 
i zmierzała do rozpatrzenia twórczości Mickiewiczowskiej z punktu 
widzenia etnografii współczesnej. Wyniki były rewelacyjne, szczególnie 
jeśli chodzi o Drugą Część DZIADOW. Maria Wantowska zestawiwszy, 
z ogromnym nakładem precyzyjnej pracy, tekst utworu z opisanymi 
przez badaczy obyczajami ludowymi, doszła do wniosku, że ludowość 

\V tym dziele odpowiada rzeczywistości, że poeta dokładnie przemyślał 
sprawę DZIADÓW jako ludowego obyczaju wywoływania duchów, że 

nawet „przedarł się" przez źródła nienajłatwiej dostępne, by osiągnąć 
szerokie perspektywy porównawcze i zdobyć pewność, że uroczy a ta
jemniczy obyczaj znajduje analogie zarówno na Podlasiu, jak w daw
nych Prusach, Kurlandii, na Dalekim Wschodzie, czy nawet w Amery
ce południowej i starożytnej Grecji.. Etnografia współczesna potwier
dza więc słowa Marii Konopnickiej, rzucone intuicyjnie już w 1900 
roku, że„ . jądro pierwotnego pomysłu Mickiewiczowskich DZIADÓW 
stanowi obrzęd ludowy, obchodzony na Litwie jako święto umarłych 

jeszcze za czasów młodości poety, a w zmienionej nieco formie i dzi,ś 

jeszcze nawet. Z obrzędu tego zachował poeta wrażenie bezpośrednie, 

żywe. Niespodziewanie owa hipoteza poetki znalazła potwierdzenie 
w dużo póżniejszych badaniach prof. Stanisława Pigonia nad pierwot
ną formą utworu. Okazało się mianowicie, że zaczątkiem DZIADÓW 
było pragnienie odtworzenia ludowego obrzędu. 

Zresztą także i słowa samego poety rzucają na zagadnienie obrzc;
dowości w DZIADACH niezmiernie interesujące światło. W 1834 roku, 
w przedmowie do francuskiego przekładu DZIADOW, dokonanego 
przez Burgaud des Marets stwierdził Mickiewicz, że uroczystość ludo
wa, nazwana DZIADAMI, świętem umarłych i wywoływani.a duchów, 
gromadząc na nowo główniejsze osoby dramatu wiąże ogól akcji. My
ślał tu poeta także o Części Trzecie.i, a nawet głównie o niej. Choć nie 
wyobrażał sobie zapewne scenicznego kształtu realizacji swego drama
tu, sprawę obrzędu uważał za jeden z najważniejszych czynników 
wiążących. 
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Nie chodzi tu tylko o efekt \Vidowiskowy, choć ma on duże znacze

nie. W obchodzie ludowym, tak powszechnym i głęboko sięgającym, 

widział poeta echa ludzkiej mądrości. Co do tego punktu, zgodni są 

z Konopnicką liczni badacze współcześni, np. prof. Stefan Żółkiewski, 
Kazimierz Wyka, Wacław Kubacki, Maria Wanto\vska, Mieczysław 

Jastrun i inni. 
Równocześnie walczył twórca DZI ADOW o rozszerzenie granic po

znania. Wiemy już dziś - potwierdzają to i badacze obcy, jak np. 
pr_of. Jean Fabre, wykładający historię literatury porównawczej na 
Sorbonie paryskiej, - że Mickiewicz był jako romantyk nieodrodnym 
synem pokolenia poprzedniego, wierzącego w siłę rozumu. Mickiewicz 
otrzymał na początku edukację czysto „klasyczną" w sensie jaki mógł 
nadać temu słowu uczeń ideologów i filozofów pisze prof. Fabre 
w szkicu pt. Mickiewicz a romantyżm europejski (w książce zbiorowej, 
którą w 1955 roku opublikowało „Unesco"). Filozofia oświecenia wyryla 
się w Polsce głębokim piętnem, dzięki" czemu obumarłe państwo, ska
zane na zagładę, znalazło środki, by przeżyć i odrodzić się jako na
ród„. Stowarzyszenia na poły studenckie i na poły tajne - Filomatów 
i Filaretów - w których działa młody człowiek z Wilna, miały po
czątkowo na celu tylko utrzymanie tej tradycji. Mickiewicz nie wyprze 
się jej nigdy. Ideał jego odpowiada w ogólności ideałowi, który wy
raził Condorcet. Mickiewicz wierzy jak i on w „postęp ducha ludzkie
go", w pokój powszechny, który będzie jego uświęceniem i gwarancją. 
Pragnie tylko nadać tej nadziei akcent bardziej poetycki i treść bar
dziej realną. Człowiek oświecenia pozostał konwencjonalny i .abstrak
cyjny, „człowiek Romantyzmu" wydaje się bardziej skomplikowany 

i pelny. 
Lecz walka o owo rozszerzenie granic poznania przybiera formę 

ostrą, gwałtowną, burzliwą, jak u poetów „buntu i naporu" jak w Wer
terze Goethego, czy u Byrona. Wyrażają to ze szczególnym urokiem i siłą, 
Pierwsza część DZIADÓW, nawiązująca do ballady Romantyczności 
ale i finał Części Drugiej, fantastyczność oraz buntowniczość Czwar
tej, odkrywanie wartości snu w prologu Części Trzeciej, wreszcie 
Salon Warszawski i zawarte tu akcenty walki z pseudoklasykami. 
Mickiewicz wypowiada pochwałę rozumu ludzkiego w prologu Części 

Trzeciej: 

Człowieku, gdybyś wiedział jaka tu;oja wladza 
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze 
Zabłyśnie niewidzialna, obloki zgromadza 

I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze 
Ludzie! Każdy z was móglby samotny, więziony 
Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. 
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Wiedza Mickiewiczowska była imponująca i nie jest przypadkiem, że 
poeta mógł dwukrotnie, w Lozannie i w paryskim College de France, 
nauczać na uniwersyteckich, katedrach. Julian Przyboś, w swej książ
ce o Mickiewiczu wykazał, ile prekursorskiej odkrywczości poetyckiej 
znalazło si ę w Wielkie j Improwi zacji, aż do „barwnego sły s zenia" 
włączn ie, którego zasady panownie sformułował dopiero w 40 lat 
później, Rimbaud w słynnym sonecie Samogłos ki (Les voyell.es). 

_ ,rożna powiedzieć najogólni e j, że Mickiew icz wierzy w poznawal
ność świ ata, a równocze śnie przeciwstaw ia się zamykaniu p r ocesów 
poznania w ciasne formułki, przest arza le i zakrzepłe. Wierząc w po
zna \':'a l~ość_ zj awisk, Mickiewicz uznaje zasadę harmonii, która rządzi 
sum1e111am1, zgodnie z ideą sprawi edliwoś ci. Jak Hamlet buntują się 
bohaterow ie DZ I ADÓW przeciw „wytrącaniu świata z formy" i walcza 0 

przy\vrócenie moralnego ładu. Łączy to gniew ne strofy Drugiej i Czw dr
t ej Części z a ntycarsk im bunt~m Wielkiej Improwizacji, opow ia da
niem Sobolewski ego czy re l a cją o męczeństwie Cichowskiego. Te 
spr awy s ą nam bliskie i drogie , nie ustannie w nas obecne. I d la teg o 
możemy, i nawet powinniśmy, znów wezwać „OJCO\v dzieje", 
w obrządku Dziadów , genialnie przez Mickiewicza wysnutym. 
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DZL4DY - Kraków, Teatr Miejski, 1901. Inscenizacja: Stanislaw 
Wyspiański 

Plan odsłony II rysowany przez St. Wyspiańsk ,iego 

ROMAN SZYDŁOWSKI 

"DZIADY'' NA SCENA.CR POLSKICH 
Arcydzie ło Mickiew icza znalazło się bardzo późno na scenie. Uwa

żanp je za utw ór niesceniczny, nie widziano możliwości grania tego 
wielkie go poematu, który wyprzedził o wiek swoją epokę. Grano 
\ prawdzie wcześniej fragm enty „DZIADOW" (nawet z muzyką Mo
n iusz,k i pt. Widma), ale pełny kształt sceniczny nadał im dopiero 
geniusz Stanisława Wyspiańskiego. W jego opracowaniu ukazały się 

DZIADY na sceni e t eatr u krakowskiego 31 października 1901 roku. 
Inscen izacja Wyspia11skiego obejmowała 7 obrazów: I. Cmentarz wiej
ski na Litwie (DZIADY czc;ść pierwsza ), II. Opustoszała kaplica cmen
tarna (DZIADY część druga), III. Izba w mieszkaniu Księdza na ple ~ 

banii (DZIADY część czwart a), IV. Cela w klasztorze przerobionym 
n a więzienie stanu (DZIA DY część trzecia, p rolog, scena pierw sza , 
dr uga , trzecia, piąta), V. Sypialnia Senatora (DZIA DY c z ęść trzecia, 
scena szósta ), VI. Sala przedpokojowa w mieszkaniu Senatora (DZ I A 
DY czc;ść t rzecia , scena ósma) , VII. Cmentarz w iejski na Litwie 
(DZ IADY częsc t r zecia, scena dziewiąta) . Przedst awienie wywarło 

ogrom ne wrażenie. Rolę Gustawa-Konrada grał Andrzej Mielewski. 
Występowali w tym przedstawieniu: Sob iesław, Zelw erowicz, Bry
d zi ński. S enatora grał dyrektor t eatru, znakomity a ktor Józef Kotar
b i ńs ki. 

Przez długi czas opracowanie Wyspiańskiego stało się kanonem 
obowiązującym w e wszystkich inscenizacj ach DZIADOW. Tak grano 
.i e w Wilnie w roku 1906, pokazując t e n spektakl w Kownie w ro
k u 1907. W roku 1909 pojawiły się DZIADY w wersj i Wyspiańsk ie go 

na scenie Teatru Małego w Warszaw ie. Zobaczyła je Warszaw a zno
w u w roku 1912 na scenie Teatr u Zjednoczonego. -23 kwietnia 1915' 
odbyła się premiera DZIADOW w Teatrze Polskim w reżyserii J ózefa 
Sosn owskiego. Gustawa-Konrada grał w tym przedstawieniu Wojciech 
Brydz iński. Występował w nim Stefa n Jaracz (Kapral). Józef Sosnow
ski gra ł Księdza Piotra, Gu ta w Buszyński - Guślarza. Spośród akto
rów należących po dziś dzień do zespołu Teatru Polskiego występo

wała w tym spektaklu Seweryna Broniszówna. Carska cenzura 
poczyniła w tekście znaczne skre ślenia. Pieśń „Nie dbam, jaka spad
nie kara" wykonywano murmurando. Już 13 października 1915 poja
wiły się DZIADY znowu w Teatrze Polskim. Tym razem w reżyserii 

Aleksandra Zelwerowicza, który grał Senatora. Scenografię do tego 
przedstawienia projektował Wincenty Drabik (odsłona pierwsza 
i czwarta) i Karol Frycz (odsłona druga trzecia). Konrada grał 
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w tym przedstawieniu po raz pierwszy Józef Węgrzyn, występował 
Aleksander Węgierko. Księdza Piotra grał Józef Sosnowski. Insceni
zacja, opierając się w zasadzie na opracowaniu ·wyspiańskiego zamy
kała jednak utwór w czterech obrazach: I. Cela więźnia (DZIADY 
część trzecia, prolog, scena pierwsza, druga, trzecia, piąta), II. Sy
pialnia (DZIADY część trzecia, scena szósta), III. Pan Senator 
(DZ! ADY część trzecia, scena ósma), IV. Noc Dziadów (DZ! ADY 
czę~ć trzecia, scena dziewiąta). W ostatnich trzech przedstawieniach 
opuszczono obraz czwarty. Jak więc widać Zelwerowicz poszedł 
pierwszy w kierunku wykrojenia z DZIADÓW dramatu politycznego, 
opierając się wyłącznie na ich Części trzeciej, tzw. „Dziadach Dre
zdeńskich". Usunięcie obrazu czwartego w ostatnkh przedstawieniach 
sztuki świadczy o tym, że konsekwentnie zmierzał on w stronę kon
centracji całej akcji wokół problemów walki o wolność kraju, usu
wając całą oprawę obrzędową i obyczajową, a także romantyczną 
lirykę, która nie harmonizowała z gwałtownym konfliktem politycz
nym, tragizmem i sarkazmem trzeciej części dzieła, powstałej w zu
pełnie innych warunkach, niż część pierwsza, druga i czwarta. 

Historia międzywojennych inscenizacji DZIADÓW jest dość uboga 
28 października 1927 wystawił je Teatr Miejski w Łodzi w reżyserii 
Mieczysława Szpakiewicza. Powrócił też do nich w roku 1927 Alek-
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sander Zelwerowicz, wystawiając je na scenie Teatru Narodowego 
w Warszawie. Józef Węgrzyn grał znowu Gustawa-Konrada, Zelwe
rowicz - Senatora. Scenografię projektował Wincenty Drabik. Zel
werowicz powrócił tu do pełnej wersji sztuki, grając ją w 7 aktach, 
tak jak ją opracował Wyspiański. 

Nowy okres w historii scenicznej DZIADÓW rozpoczyna insceni
zacja Leona Schillera, zrealizowana po raz pierwszy we Lwowie, 
18 marca 1932. Leon Schiller opracował na nowo tekst dzieła, nadając 
mu kształt odmienny od wersji Wyspiańskiego. Inscenizacja Schillera 
dzieliła przedstawienie na 5 „spraw": I. Prolog (DZ! ADY część 

pienvsza), II. Upiór (DZIADY Upiór), Obrzęd Dziadów (DZIADY część 
druga), III. U Księdza (DZIADY część czwarta), IV. Więzień, Anioł 

stróż i Duchy nocne (DZIADY część trzecia, prolog), Scena więzien

na (DZIADY część trzecia, scena pierwsza, druga, trzecia), Widzenie 
Ewy (DZIADY część trzecia, scena czwarta), Widzenie Księdza Pio
tra (DZIADY część trzecia, scena piąta), V. Salon warszawski 1823 r. 
(DZIADY część trzecia, scena siódma), Sen Senatora (DZIADY część 

trze cia, scena szósta), Bal (DZIADY część trzecia, scena ósma), Noc 
Dziadów (DZIADY część trzecia, scena dziewiąta). 

Rolę Guślarza grał w tym przedstawieniu Władysław Krasnowiec
ki, Gustawa-Konrada - Janusz Strachocki, Dziewczynę - Ewa Ba
nacka, Sobolewskie go - Dobiesław Damięcki, Księdza Piotra -
Edmund Wierciński, Ewę - Irena Borowska, Jenerała - Władysław 

Brochwicz, Panią Rollison - Wanda Siemiaszkowa. Grał w. tym nie
zwykłym przedstawieniu Jacek Woszczerowicz i Józef Kondrat , Maria 
Wiercińska, Wanda Jakubińska, Maria Miedzińska, Gustawa Błońska. 

Wszyscy młodzi i pełni zapału, porwani odkrywczą in s cenizacją naj
wiqkszego geniusza sceny polskiej. Leon Schiller powtórzył swą 

lwowską inscenizację wraz z Andrzej em Pronaszką w grudniu 1934 
na scenie T eatru Polskiego w Wa rszawie. Było to wybitne przedsta
wienie. Gustawa-Konrada grał w nim Józef Węgrzyn, najsłynniejszy 

odtwórca tej roli na scenach polskich. Co krok spotykamy tu znajo
m e na z\\·iska. Gustaw Buszyńs ki grał Guślarza, Bogusław Sa mborsk i 
był ni ezrównanym Senatorem. Grali: Edmund Wierciński, Elżbieta 

Bar szczewska, Marian Wyrzykowski, rvii e czysław Milecki, Stefan Wron
cki, Bronisław Borowicz (dzi ś znany w świecie reżyser operowy), Jó
zef K ond r at, Irena Borowska, Jan Kreczmar, Franciszek Dominiak, 
Stanisław Żeleński, L eon Łuszczewski, H enryk Małkowski, Francisze k 
Brodniewicz, Roman Dereń. Panią Rollison grała Stanisława Wysocka. 
A jednak ci, którzy widzieli obydwa te przedstawienia twierdzą , że 

lwowskie miało więcej żaru, olśniewało pierwszym zetknięciem z t a
kim ukształtowaniem dzieła Mickiewicza, w którym wszystko wyda
wało się jasne i oczywiste, jakby tylko tak mogło być zagrane. 
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DZIADY - Kraków, Teatr Miejsk i, 1901. Inscenizacja : Stanisław 
Wyspiański 

Część I: Stani s ława Wysocka (Dziewica) 

Wiele la t minęło nim DZIADY powróciły znowu na scenę. Wybuch
ł a wojna , a po wojnie przez 10 lat nie s tarczyło odwagi dla podjęcia 
t ego trudnego zadania ideowego i ar tystycznego. Leon S chiller ch c i a ł 
ra z jeszcze zreali zować wraz z Andrzejem Pronaszką swoją wi zytę 
DZIADOW, ale ni e doszło do tego. Opory były zbyt duże, nie ty lko 
zewnętrzne, ale i wewnętrzne. Zarzuca no D ZIADOM mistycyzm, oba 
wiano s ię ich a kcentów a ntyrosyjski ch, nie rozumiejąc, że były one 
skierowane nie przeciw naro::iowi rosyjskiemu, który Mi ckiewicz cenił 
i szanowa ł, dając t emu wyraz w samym dziele, lecz przeciw ca r a towi 
i jego panowaniu nad Polską . Dopier o w 100-lecie śmierci poety, 
26 listopa da 19.55 roku, powróciły DZIA DY w pełnym blas ku na scen ę 
T eatru P olskiego. Opracowania tekstu i inscenizacji podjął się Alek-
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sander Bardini, a było to zadanie niezwykle trudne. Spojrzeć na dz ie
ło Mickiewicza po tylu la tach j ego nieobecnośc i na scen ie w zupełni e 

nowej , całkowicie zmieni onej sytuacji społeczne j i politycznej, w do
da tku w okr esie głęboki ch przemian, zachojzących w stylu teat r u 
świa towego - to było ogromne ryzyko ideow e i artystyczne. Bardini 
wyszedł z nie"o zwycięską ręką. P rze :istawienie zabrzmiało czysto 
i piękn ie , wid ownia słuch a ła cudow nej p oezj i Mickiew icza z zapar
tym tchem , pow odzenie spektak lu było niezwykłe. Oczywiście poja 
wiły się późnie j głosy krytyczne i wywią za ła s i ę na temat ukła du 

t eks tu i samej inscen izacji ożywiona dyskusja. A le inaczej być n ie 
mogło. Właś nie dla tego, że p rzc :istawienic było ciekawe i wartościo

w e, zaw i era ło indywidualne propozycje myślowe i ar tys tyczne reży

sera , k tóre nie mogły się wszystkim jednako podobać. DZI ADY s ą 

dziełem ogromnym. Nie sposób grać cały t ekst. Każdy inscen izator 
musi dokonać jakiegoś wyboru , lub oprzeć s ię na cudzym wybor ze, 
a każdy wybór st anowi już określone cre:io ideowe i artys tyczne. 
A pon ieważ wszys cy ludzie teatru w Polsce maj ą swoj ą, ukrytą g ł ę 

boko i nie zawsze ujawnion ą wizję t e go dz i e ła , więc nic dziw nego, 
że nie każd emu wer sja Ba rdiniego odpowia da ła. Była jednak punk
tem wyj ścia do dyskusji toczonych w druku i na scenie, zachęciła 
d o dalszych prac n a d t ym drama tem, spełniła więc poważną rolę 

w rozwoju naszego życia artystycznego w powojennym Dwudzie
stoleciu. 

Insce nizacja Bardiniego obejmowa ła 7 obrazów: I. DZIADY część 

pier wsza (Pokój Dziewicy , Korow ód Dziadów, Gustaw w les ie), II. 
DZIADY część druga (Obrzęd Dziadów) , III. DZIADY Upiór, DZIADY 
część czwa rta (U Księdza), IV. DZIADY część trzecia, prolog, DZIA
DY część trzecia, scena pierwsza (Więzienie) scena druga (Improwi· 
zacja), scena trzecia (Egzorcyzmy) scena czwarta (Sen Konrada, Wi
dzenie E\vy), scena szósta (Sen Sena tora), scena piąta (Widzenie 
Księdza Piotra), V. DZIADY część trzecia scena siódma (Salon w a r
szawski), VI. DZIADY część trzecia, scena ósma (Bal u Senatora), 
VII. DZIADY część trzecia , scena dz iewiąta (Noc Dziadów). Układ t en 
nie odbiegał więc t a k bardzo, j ak widać, od układu Schillera, choć 

poważne różnice wystąpiły w opracowa niu samego tekstu. Scenografię 
do tego spektaklu zaprojektował Jan Kosiński. W roli Gustawa-Kon
rada wystąpił Stanisław Jasiukiewicz na zmianę z Ignacym Gogo
lewskim, któremu przypadł zaszczyt grania t e j roli w dniu uroczystej 
premiery. Senatora grał Władysław Hańcza, Panią Rollison Seweryna 
Broniszówna i Zofia J\'Iałyni cz, P e likana - niezapomniany Aleksa nd er 
Żabczyńs ki , Guślarza - Wojcie ch Brydziński. 

Zrozumia łe jest, że kiedy prezentowano DZIADY po raz pierwszy 
po wojnie , trzeba było uwzg lę ::lnić możliwie najwięc ej ich t ekstu. 
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Publiczność spragniona była spotka nia z całym dziełem, lub przynaj
mniej jego zarysami. Po tej premierze zaczęto się jednak zastana
wiać , czy rzeczywiści e DZIADY są dziełem tak jednolitym, źe należy 

grać łącznie wszystkie ich części w odpowiednio spreparowanym 
skrócie. Dyskusja ta jest zresztą starsza i toczyła s ię w kołach polo
nistów i ludzi teatru już znacznie wcześniej. W opozycji do poglądów 
zwolenników grania ca łości dzieła za rysowało się stanowisko tych, 
którzy uważali, że DZIADY skła dają się z dwóch bardzo różnych 

częśc i: obrzędowej i politycznej. Część obrzędowa składa się z t ego, 
co mieści się w części pierwszej, drugiej i czwartej utworu, część po
lityczna w ich części trzeciej , zwanej też „Dziadami drezdeńskimi", 

gdyż powstała w tym mieście i zrodziła się w niezwykłej gorączce 

twórczej geniuszu. Skoro zaś są to dwie części tak różne, powstałe 

w różnych okresach i w innym klimacie psychicznym, oparte n a in
nych z ałożeniach artystycznych i mające zgoła inne cele - powstaje 
pytanie , czy nie należy „Dziadów części trzeciej" grać odrębnie. 

Uczynił to kiedyś Aleksander Zelwerowicz (o czym JUZ wyze.1 
wspomniałem), a teraz wystąpił z tą tezą J erzy Kreczmar. Opubli
kował ją w swym ese ju pt. Problematyka sceniczna DZIADOW, ogło
szonym w kilku kole jnych numerach Teatru w roku 1955. Powrócił 

do ni ej jeszcze w wydaniu książkowym swych prac publicystycznych, 
1 później zrealizowa ł na scenie w przedstawieniu, które wyreżysero
.va ł w K a towicach. Trzeba przyznać, że jego teza sprawdziła s ię bar
dzo ł ad ni e . Spektakl miał w tym ujęci u charakter zwarty i je dnolity, 
można było przekazać \vidzom m aximum tekstu zawartego w DZIA
D A CH części trzeciej , bez skrótów koniecznych w opracowaniach ca
łościowych, a t ak że uwzględni ć znaczne fragmenty Ustępu , który 
przecież do części trze ciej należy. Dyskusj ę wzbudziło w pi:ze dst awie
niu k atowickim pozostawienie pewnych akcentów fid eistycznych, któ
r e można było dla czystoś ci brzmienia dramatu politycznego usunąć, 

ale niesporne w ydaie się po tym doświadczeniu , ż e DZIADÓW czę3ć 

t rzecia stanowi b ard zo logiczną i piqkną całość, którą warto (a może 

nawet n a lezy) grywać odrębnie. Na takim stanowisku stoi t ak że prof. 
Wacław Kt1 backi i k ilku innych wybitnych polonistów, jak równ i eż 

wie I u I ud z i t eatru. 
Spr a \vdzi ł a się również inna próba oddzielenia warstwy mistery.ino

obrzędowcj DZIADÓW od ich w ar s twy politycznej. Zrealizowa ł .ią na 
sceni e Teatru 13 Rzę:lów w Opolu J er zy Grotowski. Wystaw ił on 
DZIA DY obrzędowe, ograniczając się prawie wyłącznie do ich części 

pierwsze.i, drugie .i i czwartej (DZIADY wileńsko-koweńskie), biorąc 

zaś z części trzeciej tylko to, co mieściło się w ramach koncepcji mis
teryjne.i . 
Posypały się inne premiery DZIADOW. W Teatrze Ludowym 
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DZIADY - Kraków, T eatr Miejski, 1901. Inscenizacja: Stanisław 
Wyspiański 

Część I: An drze.i M ielewski (Gustaw) 

\V Now ej Hucie Krystyna Skusz:rnka i J erzy Krasowski wystawili 
DZIADY w scenografii J ózefa S zaj n y. Było to ba rdzo p iękne przed
stawienie, a scena Wielkie j Improwizacji rozgrywana przez Andrzeja 
Hrydzewicza (Konrad) n a ogromnej drabin ie , po któr ej bohater wzno
s ił s ię ku n iebu, by później z n iej spaść, mia ła charakter przej rzyste
go i jasn ego symbolu optyczneg o, stała się klasyczn ym rozwiązan iem 
sy tuacji, któr ego nie zapomni n ikt, kto ogląda ł to przeds t awieni e. Sku
szanka i Krasowski przekomponow a li cały dramat, zm ien ili kolejność 
poszczególnych scen (Salon warszawski) i (Bal u Senatora) pokaza li 
w dr ugiej częśc i przedstawienia , Wielk ą Improwizację zaś w trzec iej 
i nią kończyli spektakL J ego kwintesencją stały się słowa, zaczerpnię-
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te z Prologu do DZIADOW części trzeciej: Człowieku! gdybyś wiedział, 
jaka twoja władza! Każdy z was rnógłby, samotny, więziony, Myślą 

i wiarą zwalać i podźwigać trony. Był to więc spektakl o potędze' 

myśli ludzkiej, pełen wiary w przyszłość ludu, który zwalać będzie 

i podźwigać trony. Część obrzę:iowa DZIADÓW została potraktowana 
bardzo konkretnie, jako ludowa tradycja, część filozoficzna dramatu 
ujęta została natomiast poetycko i metaforycznie co wydobyło z niej 
głębszy, ogólnoludzki sens, zawarty w dziele. Rolę Gustawa-Konrada 
zagrał w tym spektaklu Andrzej Hrydzewicz, rolę Senatora - Fran
ciszek Pieczka. Powtórzenie nowohuckiej inscenizacji DZIADÓW 
przez Krystynę Skuszankę i Jerzego Krasowskiego na scenie Teatru 
Polskiego w Warszawie nie dało już tak dobrych rezultatów. Tekst 
i jego układ pozostał prawie taki sam (wprowadzono doń tylko nie
wielkie zmiany i uzupełnienia). Zmieniła się jednak scenografia. Za
projektował ją w Warszawie Jan Kosiński. Wydaje mi się , że sceno
grafia Szajny była bardziej organicznie zrośnięta z koncepcją insceni
zacyjną Skuszanki i Krasowskiego, była bardziej w jej stylu. W przed
stawieniu warszawskim grali wybitni aktorzy: Stanisław Jasiukiewicz 
(Gustaw-Konrad), Stanisław Zaczyk (Senator), Bronisław Pawlik Wła

dysław Hańcza i inni. A jednak spektakl w Nowej Hucie robił 'więk
sze wrażenie. 

Kraków oglądał w ciągu krótkiego czasu aż trzy realizacje scenicz-· 
ne DZIADOW. W teatrze im. Słowackiego wystawił je prof. Bohdan 
Korzeniewski, prezentując własne opracowanie tekstu, wzbudzające 

poważne wątpliwości i dyskusję. Scenografię do tego przedstawienia 
zaprojektował Tadeusz Brzozowski. Rolę Gustawa-Konrada zagrał 

w nim Marek Walczewski, rolę Senatora - Eugeniusz Fulde. Wysta
wił też DZIADY w Teatrze Rapsodycznym dr. Mieczysław Kotlarczyk. 

Dyskusja na temat tego wielkiego dramatu poetyckiego wciąż trwa. 
Toczy się tam, gdzie toczyć się powinna: na scenie. Pracuje obecnie 
nad inscenizacją DZI ADOW dyr. Hugon Moryciński w Toruniu, przy
gotował nowy spektakl DZIADOW Roman Sykała w Teatrze Powszech
nym w Łodzi. Może warto sięgnąć przy tej okazji do samego lVIickie-, 
wicza i przytoczyć jego słowa o dramacie słowiańskim: Dramat w naj
wyższym i najrozleglejszym znaczeniu tego wyrazu, winien łączyć 

wszystkie żywioły poezji prawdziwie narodowej„ .. Dramat taki powi
nien być liryczny i przypominać nam przepiękne dźwięki pieśni gmin
nych... Tak więc aby utworzyć dramat, który by przez wszystkie 
warstwy Słowiańszczyzny, przez lud słowiański mógł być uznany za 
narodowy, trzeba by, jak powiedziałem zagrać na wszystkich najroz
maitszych strunach, przebiec wszystkie szczeble poezji, od piosenki 
po epopeję. Nie trzeba wielkiej dociekliwości, by znaleźć tu zapowiedź 
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teatru epickiego. Dotyczy to także uwag Mickiewicza na temat insce
nizacji: Można by ... odstąpić od obecnych zwyczajów teatralnych; na
leżałoby wprowadzić na scenę samego poetę. Opowiadanie, stanowią
ce nader istotną część dramatu, musiałoby być wygłaszane przed pu
blicznością przez poetę i ilustrowane obrazami panoramicznymi. Ostrze
ga wreszcie Mickiewicz przed nadmiarem efektów scenicznych. Udos
konalenie dekoracyj i teatru a zwłaszcza przywiązywanie do tego takiej 
wagi świadczy o upadku dramatu. Kiedy uczuci e poety nie dość jest 
silne, by porwać wszystkich słuchaczy i przenieść ich w krainy ułudy; 
kiedy ,słowo jego nie ma dość potęgi, by ukrasić gmach i co chwilę 
zmieniać dekoracje; kiedy musi wzywać na pomoc dekoratora i ma
szynistę, dowodzi tym albo własnej niemocy, albo ostatecznego stę
pienia publiczności. Jak wiadomo, najbardziej fantastyczne sceny Szeks
pira odgrywano w zrujnowanych budynkach, gdzie nie bylo ani deko
racyj, ani machin. Niektóre jego utwory wystawiano nawet po raz 
pierwszy w szopach. Ale czarodziejstwo poety angielskiego jest tak 
wielkie, że nawet czytając go tylko, widzimy światła i cienie, duchy 
i rycerzy, zamki wyrastające z ziemi: czytelnikowi na koniec zdaje się, 
jak gdyby był na scenie wśród aktorów. A więc prostota , wo:ny przes
twór, dający dość miejsca dla lotu wyobraźni i uskrzydlone słowo 
poety. To, o czym marzył później Wyspiański, co realizował na scenie 
Leon Schiller. Takie są tradycje nasze j naro:iowej myśli teatralnej. 
Bądźmy im wi erni grając Mickiewicza. Bądźmy wierni wskazaniom 
naszego największego poety epickiego, lirycznego i dramatycznego za
razem, którego wskazania tak bardzo wyprzedziły swoją epokę i brzmią 
dziś tak, jakby pisał je współczesny zwolennik poetyckiego teatru 

.epickiego. 

ROMAN SZYDŁOWSKI 



W REPERTUARZE SCENY PROPOZYCJI PTP 

„ZABAWA ZE SZNURKIEM" - Ernesto Sf r iso 
W. Skoczy las, M . Gamski, M . Szonert. 

„SZEWSK A P A SJ A FILIPA H OTZA" - Maxa Frischa 
T adeu sz Sabara 

W PRZY GOTO W ANIU: 

ALEXANDRE RIVEMALE 

DO TRZECH RAZY SZTUKA ... 

Komedia w 3 aktach 

Przekład: JOANNA WILIŃSKA 

Scenografia: Reżyseria : 

ALI BUNSCH KAZIMIERZ BRAUN 

i TERESA POŻAKOWSKA 

PAVEL KOHOUT 

W 80 DNI DOCJKOŁA ŚWIATA 

według JULIUSZA VERNEGO 

Przekład: CZESŁAW SOJECKI 

Scenografia: Reżyseria : 

VLADIMIR SYNEK VACLAV LOHNISKY 



KIEROWNICY DZIALOW 

KierJwnik Techniczny: 

MARIAN BIŃKOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
G E R T P Y D D E 
I G N A C Y KOŁODZIEJCZYK 

JÓZEF PIKO RA 
WIKTOR LASOŃ 

Kostiumy: 

MARIAN JÓŹWICKJ 
HE N RY K ŻW I K IEWICZ 

H E N R Y IZ K I S Z K A 

Peruki: 

STANISŁAW SIEMIŃSKI 

Brygadier Sceny: 

STEFAN OLCZAK 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYM !LIAN KEMPA 

Kierownik Zaopatrzenia 

i Inwestycji: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Gospodarczy: 

TERESA KUCUCHA 

Kiero w-nik Biu ra Organiza cji 

Widow n i : 

MIEC ZYS LA W K WINKOWSKI 

K ierownik Sekre tariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny księgowy: 
JERZY LENARCIŃSKI 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 

tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

(na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10-13 

i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

. " 

HANDLOWY DOM DZIECKA 

w Łodzi, ul. Piotrkowska 60i62, teł. 211-48 

oraz sklepy satelickie dla wygody klientów rozmieszczone 
w różnych punktach miasta p o I e c aj ą: 

--
SZEROKI ASORTYMENT PŁASZCZY DZIEWCZĘ
CYCH, DZIECIĘCYCH I CHŁOPIĘCYCH Z LAMI
NATÓW I TKANIN WEŁNIANYCH WYSOKO I NI

SKO % SUKIENEK, UBRAŃ, SPODNI oraz DZIE
WIARSTWA, POŃCZOSZNICTWA I ARTYKUŁÓW 

SPORTOWYCH. 

DLA NAJMŁODSZYCH MHD POLECA 
D U Ż Y W Y B Ó R Z A B A WE K. 



Cena zł 2.50 

MHO ART. WŁÓKIENNIGZYMI 

poleca szeroki asortyment tkanin 
wełnianych nisko- i wysokoprocen
towych oraz praktyczne tkaniny 
z elany na ubrania, kostiumy i su
kienki w różnych kolorach i dese-

niach. 

Tkanin y t e można nabyć w sklepach : 

ul. WROCŁAWSKA 7 

ul. CIESZKOWSKIEGO 4 . 

ul. WOJSKA POLSKIEGO 72 

ul. A RMII CZERWONEJ 94 

ul. DŁUGOSZA 26 

ul. BOYA ŻELEŃSKIEGO 12 

ul. WRZESNIEŃSKA 102 

ul. WŁ. BYTOMSKIEJ 38 

ul. GAGARINA 6 

Zak ł a d y G r aficz n e RSW „ P ra sa" w Łodzi, ul. żwi r ki 17 
Zam. 611. N . 5 ooo. III. 65. N-11 /1112 


