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MICKIEWICZ W CELI. 
Akwaforta Ja. Zaleskieeo w&: portretu W. Wańkowicza 

JULIUSZ KLEINER 

DZIADY - LOGIKA I (ST ZA 
Potęga ducha twórcy i natężenie jego woli dochodzi do 

niebywałych wyżyn i otchłani i do nie ywałej ek presji 
w samotniczej a kosmicznie rozp rzes trzeniom~ j Wielkie · 
Impr owizacji. 

Vv szarej ciasnocie ścian więziennych, w mroku, bez ja
kiegokolwiek współdzia ł a ia czynników wi dowi:kO\ ych, w 
samym tylko zmiennym toku akcji duchowej, tr a nspo no-

nej na fantastyczną śródgwiezdną konkret ność, w po
tężniej ące j ciągle fali słów monodramu, • rzy rz d ·m tó
rzc głos u duchów niewidzialnych - wyładowuje siQ i uświa

damia stan szalonego napięcia psychicznego. Doprowadziły 

do niego długie dni i noce skup ien ia w wi .z. 1 , C'j samot
ności, gromadzenia się w jaźni bogac twa si , n , mających 

żadnego terenu ekspansji realnej, i :lrząśnię i wszelkich 
podkładów duszy przez nowe podniety, przez uprzytomnie
nie tragedii narodu w rozmowach i r elacjach współwięź

niów, przez napór duchów zł ych i dobr eh, wa lkę ! 01:zą 

cych w o obistości olbrzymiej. Czu je się uta jon_ wars twy 
nieświad omego w tych rozważaniach i zachwytuch, i sz.a 
motaniach s ię, i wybuchach - ale wszys tko cał kowi cie jest 
opanowane przez świadomość intelektualną , przez Io ikę, 

a w kształcie owładnięte całkowicie rzez a ·lyz . Jedyne 
to w swoim rodzaju danie pełnego zamk "ętc~o . logicznego 
i uchwy tnego kształtu wybuchowi spontanicznemu. Obja
wia si ; w tym k :;ztałc ic moc władcza woli, która jes t czyn
ni kiem m1jbardziej organizującym , wsz vslko poddajqcym 
wy raźni ej , jednokierunkowej celowości; Impro vir.ioJa z:iś 

ba rd1.iej jes t uderze niem woli o niebo zamknięlc i mikzące 
niż wylewem uczuć. 

Jeżeli ogarnię J e przez bczgramczną potęgę doznai1, wio
<h;cą ku wyolbrzymieniu jaźni i jej porwaniu poza s ferę 

normalną życia, stanowi c!{stazę, to Improwizacja j t 
szczytem poezji ekstatycznej. Ale jeżeli ek azą ma być stan 
wyjątkowego podniecenia przy zaniku władz ko ntro ują
cych i ki H jących, dalekie jest od takiej ekstazy Konra do
we zespok nie na j wyższych napięć intelektu i uczu · ia wy
obraźni i woli. 

SpontanicznośL', uczuciowo8ć prz jawia s ię luz osc q zdań , 

ich urywa niem, z mianą ich typu, ich in to nacji , r zucaniem 
s łów wyo obnionych, kolejnością pauz i okrzyków. Włada
nie intelektu ma odpowiednik językowy w rozległych, przej-
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rzystych, ku celowi stopniowo zmierzających konstrukcjach 
zdań rozwiniętych i złożonych. Otóż przygotowanie bluź

nierstwa zaczyna się łańcuchem długim poprzedników ro
zumowania: „Jeśli to prawda ... jeżeliś Ty kochał świa t ro
dząc„. jeżeli pod rządem Twoim czułość nie jest bezrząd„. 
jeśli miłość jest na co w świecie Twym potrzebną.„" 

Oczywiście - wywody to naładowane po brzegi uczuciem; 
i nie tylko brak na stępnika, niedokończenie laf. cucha mówi 
o tym, lecz samo nagromadzenie argumentów namiętne, za
riękłe, znane i naporowi wywodów mających kogoś znie
wolić, i retoryce patetycznej. Pozostaje przecież piętno gro
madzenia a'rgumentów i przemyślanego ich szeregowania. 
Zresztą i poprzednio długość złożeń zdaniowych, posługi

wanie się antytezami, zmierzanie ciągle do sformułowań, 

określenie pierwszego celu jako chęci zbadania prawdy: 
„Nic mam sposobu - i tu przyszedłem go dociec" -
wszystko to daje nabrzmiałej uczuciem fali słowa moc ne 
tory intelektualne. 

Juliusz Kkincr 
(Proh!rmaty Improwh:ac,ji Konrada, Lublin Fll7) 

ZESŁANIE STUDEN'l'OW. Mal. J . Malczewski 

-

CZESŁAW 'MIŁOSZ 

R 0 ~1 ANTYCZ OŚĆ 
!Ma rację Mickiewicz w tej balladzi czy nie? Jeżeli ma, 

jeżeli powinniśmy ufać „czuciu i ierze" a nie ,.mędrca 
szkiełku i oku", to dlaczego zaraz po lekcj i na k tórej k a
zano nam entuzjazmować się tyrn w ierszera zabie rano nas 
do prar::owni przyrodnicze j i u czono pos ł ugiwać Rię m ikro
skopem'? Twierdzę teraz, ogląda jąc i młodocianego sieb ie 
i moich rówieśnych, że Mick ie wicz jakiego nam ofiarowan o 
był już uładzony przez mnóstwo clithćs , owinięty nimi jak 
watą. Zresztą tak ie w iersze ja k Romanty1:2no4 · przyjaly 
podobnym operacjom. Rz cz dzieje się w wiosce, ale nie 
jest to realna wioska gdz ieś na zk ·miach Wielk iego Ksif,'st
wa Litewskiego, ani nawet za,~ ciane k szlachecki, i mogłaby 
równie dobrze z na leźć się w jedne j z bajek Grim ma . Kto 
to jest „gmin"? Ja k są ubrani? Zapewne w sLroje przysłu
gujące gn:inowi z b, jki. Toteż k ied y ukazuje się „ ·tar zec", 
który w imię r ozum u wob , ie „dzi wczyn3 rłub smalone 
bredzi", nie wyobrażamy go sobie w stroju v llrń . kiego pro
fesnra, r3 czcj w stro ju n i co kreśknie baśnie \ r , może na 
wet 'N szpiczastej cza pie med ka lub a trol g<i, co ogrom
uie ułatwia na,ze wycofanie się z konfliktu: ee, tam jego 
wi c:d za! Co pr wda na końcu ba llady nagle przyłącza się do 
~poru pomledzy 1'{minem i starcem ,,sam poeta" najwidocz
nie j mł o dy pod ró żny, k tóry wla~ni •' przez wioskę przejeż
dża ł, ale poprzed nie strofy dostatecznie przygotowaty jego 
odTcaln ie nie, wi ęc kiedy wola : „miej serce i pat rzaj ser 
ce", przy jęte to zostaje p rzez nas jalt oczywisty bajkowy 
rr:orał. 

Postaram się o d tworzyć obraz Mickiew rcza zbanalizowa
nego, uła dzonego na szkolny i pozaszkolny użylcl Pewnie 
że trzeba miroc ~erce, pewnie że cztowiPk nie da slę zam
kną ć w kręgu „martw ych pr wd", że powinien on marzyć, 
fa ntaz j ować , „ś ni ć" jak się lo k iedy m6wil.o, piazem by 5ię 
s tał gdyby nie jego poetyckie wzloty, iak lubili powtarzać 
na .i trzeźwie i> i na we t pozy tywiści. Mickiewicz byl wielki bo 
siłą czucia górowa ł n;i. d innymi poetami i potrafił wczuć 
się w duszę lu dową, z ludowych wierzeń l legend czerpią l: 
swoje świtezian ki i upiory w Ba.lladacb I Roman aob , 
stamtąd też wywodząc całą cudowność w Dziadach, te clu
sze zjawiające s i ę widomie albo pokutujące w kantorku czy 
w suchym drewnie. te a nioły i diabły , te chóry duchów 
l lewej i pra wej strony. Nie tety M ickiewicz po napi~aniu 
Pana Tadeusza zamilkł, ale można go usprawiedliwić, bo 
zarzucił p oezj ę dla Czynu. Niezrozumia le było jego opętan ie 
towiańszcz ,7.ną, k lóre pozbawiło go katedry w College de 
Franci" i z: risu ł o jego K urs Literatur łowiańsklc.h. No, to 
była pewna faza, nie ostateczna, sko ro póżn.iej działa prak
tycznie, órganiz uje legion we Włoszech, w daje Tryb oę 
Ludów, jedzie do Konsta ntynopola . 

Czy wol no jakiegoś poetę uwielbić, postawić na pomniku , 
wywłaszcza j ą c go z jego myś!l? Dlatego, i.e narodowi po
trzebny a mytil jego nie bardzo potrzebna? Ze z przedsta
wionym wyżej obr aze m Mickiewicza nle wszystko w po
rządku, wiedzieli badacze, bo to właśnie oznacza w ich 



ustach „zagadka Mickiewicza", ale na ogół nie kwapili się 
z wyjawieniem swoich opinii, bo jakoś niewygodnie. 

!Kiedy poeta czterdziestoletni, pięćdziesięcioleln i wypowia
da sądy o swoich dziełach, o inn eh poetach, o religii, hi
storii, trudno chyba udawać, że ta kich wypowiedzi nie byfo? 
Mickiewicz wykreślił linię ciągłą od swoich wczesnych 
wierszy do swoich przekonal'l wi ku dojrzałego. W rozmowie 
z Aleksandrem Chodźką powiedzi ł w 1847 roku: „Zaleski 
jest największym z żyj ących poetów star ej szkoły. Moja 
różnica od innych w tern, że od razu s anął<::m po?a obr -
bem. W Romantyczno cl jest już zia rno przyszłe j poezji: 
Czucie i wiara. Szukałem, widziałem coś , jak ta dzi wiecz
ka, i w dalszych poezjach nigdy ię zbyt nie zbll('m z tej 
drogi, bo Wallenrod i Pa n Tadeusz ą niby zboczeniami".(„.) 

Wielbiciel Mickiewic:za-poet , nicw raźnie zażenowany 
nie tylko jego udziałem w sekcie Towiańskiego, także całą 
jego działalnością public styczno-du zpasterską, C"Z talem 
zawsze pr ace polonistyczne o nim z uczuciem niewygody ; 
czegoś mi w nich br kowało , ja l~icjś soli. Poglądy jak ie 
głosił Mickiewicz tra cto ano tam ze czcią na leżną wzlotom 
i porywom wieszcza, ale i z povrstrzymywanicm się d sąd u, 
składając różne jego dz.i actwa na arb „ducha czasu". 
Dopiero wgłębianie . ię w pclrui szowinislycznych i mesja
nistycznych absur dów publicystkę Dostojewsklcgo oraz w 
zeszyty jego notatek i rulionó :v, pozwoliły mi Ś \ 'adomić 
sobie, że bierne stanowisko wobec „poglądów poety" nie 
wystarcza. Bo nie je t tak, że wszystko co przychodzi do 
nas z przeszłości jest równoznaczne i nadaje się do mono
graficznego, „obi k ·ywnego" opi u. Dan a cywilizacja ·zy cy
wilizacja w ogóle trwa w woich my"lowych całości eh 
układających się jakby w krysz t ały czy struklury, podległe 
wewnętrznej logice. K to mówi A, musi, choćby nic ch ciał, 
powiedzieć B, i na odwrót, l to powie B będzie musial 
przyjąć A, czyli kiedy wybieram , to wybieramy nie tylko 
to, co nam się narazie zdaje. ż by użyć przykładu z waż
nego dla Europy momentu, Reformacji. Marcin ter wy
stąpił przeciwko andlowi odpu · :ąrni i miał slusz ość , b 
praktyki byly ohydne. Zaraz jednak ntU!'i l wyrzucić za 
burtę ideę wsta ien ·ctwa, przekreślić zyścicc I pozbawić 
protestantyzm Swiętych Obcowania j . skazać j dno6lkę n"I 
samotność, bez wi zi z m nóstwem przcszłyc l przyszłych 
pokoleń. Innych przyld adów tlostarczają ideologie naszej 
epoki wymagające żeby, skoro p lawi się pierwszy krok, 
p06tawić drugi i trzeci. I tak jest zawsze, r 'wnieź w inte
resującym nas tutaj wypadku. („ .) 

Dziady są niebywałem przedsi y;rzięciem jako wiz a prze
strzeni teatralnej. Jest to potężny ak t wyobraźni, który 
jednak nie byłby możliwy gdyby nie stale obecny w dra
macie świat nadprzyr odzony. Otóż stajemy tutaj obec zu
pełnie lekceważonych i ledwo przeczuw nych trudności. 
Duchy, diabły i anioły mają w Dz d eh okre lone kształty 
i nic nie upoważnia do zastępowania postaci za światowych 
glosami przez megafon, co zapoczątkował swoj ą insceniza
cją Leon Schiller. „Cudowność" na któr ej tak Mickiewiczo
wi zależało jest bardzo dotykalna i ona to otwiera prze
strzeń. Nie tylko zosta je ob lana scena pudełkowa · tłoczą 
się ruchome obrazy różnych miejsc - cmentarz, kaplica, 
cela vtięzienna, salon w Wilnie, salon w Warszawie itd. 
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nie tylko oprócz ruchu pozłomego po powierzchni zleml 
mamy ruch pionowy (duchy na obrzędzie zstępujące skądś 
z góry, unoszące s'ę „pod cerkwi wierzchołkiem") ale goście 
z zaświatów poszerzają przestrzeń o tę „niby-przestrzeń" 
innego gatunku z której przybywają. („.) 

Dobrze powie zrozpaczony czyt~lnlk, niech będzie, że 
duchy mają w Dziadaoh równe prawa z innymi bohatera
mi e kiedy na scenie poruszają się ludzie, my wiemy, 
że r prezentu ją oni ludzi rzeczywiście chodzących po ziemi, 
więc czy wreszcie te duchy is tnieją poza obrębem dramatu 
czy nie? Pyta nie niebezpo stawne. W czasac młodości 
Miel iewicza powieść gotycka, poezja l dramat lubowały się 
w up iorach, ' lkol akach, zjawach, du.chach pozaziemskich 
i ziemskich ( rusałki , ondyny). Na ogół ist 'e nle tych stwo
rów było dość umowne, nieco pokrewne konsystencj[ wol
teriańskiego Piekła w Dlll'czance. Takie sprzężenie jak w 
Dziadach jest wyjętkowe : duchy rozszerzają eatralną prze
s trzeń i uczestniczą w Swiętych Obcowaniu, które z kolei 
pokonuje zarówno przestrzeń jak czas tzn. staje się obco
waniem pokoleń w histor il Litł!ratura Awlatowa nie zna 
równie wybuchowego związku, bo dwa skladniki, „nadprzy
rodzoność" i historyczność wzmacniaj slę wzajemnie. One 
też zdaniem Mickiewicza (Lekcja XVI w College de F nce) 
miały stanowić specyfi czną cechę przy z.lego dramatu sło
wiań skiego . Ponieważ polski przynajmniej dramat, roman
tyczny i neo-roma ntyczny, poszed ł torem WYtyczonym przez 
Dziady, odpowiedzi na pytanie o byt duchów tneba szukać 
porównawczo, w przygodach polskie j sceny w ogóle. Dale
kim już ogniwem jest Wyspiański. Otóż tam zachowana jest 
i przestrzeń otwarta i obcowanie po oleń w historii , cał
kowicie natomiast jest już nieobe ny ymlar metafizyczny 
ukształtowany według wyobrażeń chrześcijań kich. Bóstwo 
u Wyspiańskiego jest wyłącznie nacjon !styczne i jest nim 
Polska. Inni bogowie i zjawy natomiast są a legoriami za
czerpniętymi z lekcji greki w krakowsk im gimnazj um albo 
„tym co w duszy gra", czy więc nada im się, w Weselu 
np„ wygląd halucynacji czy gości weselnych, jest właściwie 
obojętne . w·adomą jest rzeczą, że Pallas Athene czy Ares 
czy Apollo, jeżeli posługuje się nimi autor nowoczesny, słu
żą za figury literackiej mowy, podczas kiedy przybysze 
z Nieba, Czyśćca czy Piekła są nadal mocni wiekami 
chrześ ci j aństwa , przy czym ich obecność w miejskim na
wet fo lklorz i humorystyce jest raczej miarą żywo ności. 
A skąd przybywaj Stańczyk albo Szela? Jasne że tylko 
z iążek o narodowej historii. P orównawczo tedv i do
świadczalnie przekonujemy s ię, że Dziady i dramaty Wys
piańskiego nie z tego samego są materiału. „A gawiedź 
wierzy głęboko". Wierzył i Mlckiewi z, dlatego Dziady są 
tak olbrzymim moralitetem. 

Czesław Milosz 
(Ziemia IDro, Paryż J 977) 
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KART A TYTUŁOWA WIDM S. Moniuszki. 
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ALINA WITKOWSKA 

DZIAD JAKO CZUCIE I CZYN 
Czucie u M ickiewicza o:macza domysł serca, instynkt, 

wrażliwość duchową, które przede wszystkim posiada lud 
i tym organem k ie ruje się lepiej wsród świata wartości 

niż uczeni rozumem. Właściwie jedynie ludowy instynkt wy
dawał s ię M ickiewiczowi godny ;::aufania jako organ sądze
n ia i rozpoznawania rzeczywistości. Toteż jest to słowo nie 
tylko używane, ale wręcz nadużywane w Mickiewiczowskiej 
publicystyce lat trzydz·iestych. „Lt!d ma dziwny instynkt, 
trafniejszy niż wsze lkie roztimowania''; „Lud czul instynk
tem, iż te cla i granice są wbrew przeciwne dążeniu teraź
niejszemu"; „Masy ludu. w cal.ej Europie czuły instynktem, 
iż sprawa polska jest europejską" - oto k il ka zaledwie 
przykładów, spośród doprawdy wielu, wskazujących na 
obecność tego właśnie określenia we wszelkich operacjach 
oceniających sytuację polityczną. 

Wyłączne zaufanie do instynkt·u. prowadziło l)Oeię do kil
ku ważnych konsekwencji w zakresie polityki i estetyki za
razem. Tak więc jako dzialacz polityczny stal się Mickiewicz 
wlaściwie wyznawcą czynu. bezustannego, swego rodzaju 
rewolucji permanentnej. Działania oparte na instynkcie do
magają się bowiem natychmiastowej realizacji, gdyż wartość 
czucia polega na doznaniu momentalnym, na rozbłyslm 

świadomości i chłodna refleks ja lub działanie czasu mogą 
jedynie zniekształcić bądż osłabić prawdę intuicyjnego wglą
du w rzeczywistość. 

Zrozumiale więc także, iż rewolucja polityczna by/a dla 
Mickiewicza właściwie żywiołem, jaką.~ ir-racjonalną emana
cją duszy ludu, jego pragnień i uczuć. Temu żywiołowi na
leżało zaufać, podporządkować mu się, a uprawianie poli
tyki polegać miałoby poniekąd na współodczuwaniu z ludem 
i na umiejętności wniknięcia '•J instynkt mas. Znowu jak 
gdyby powtarzała się sytuacja z lfomantyczności, w której 
Poeta składał deklarację solidarności z gawiedzią: „I ja to 
słyszę, i ja tak wierzę". 

Cala tajemnica i trudność zarazem skutecznych działań 

politycznych zdawała się dla Mickiewic.za polegać na zg!ę

bieniu pragnień mas, na identyfikacji czucia z ich czuciem, 
na posiłkowaniu się ich instynktem w rozpoznaniu „potrzeb 
czasu". Zupełnie zatem niekonwencjonalną edukację propo
nował politykom, zbliżoną raczej do drogi poszukiwania 
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prawd żyW1Jch, którą zarysowal kiedy~ w I części. „ Dziadów" 
- „i~ od mędrców do gu§tarz11" („.) 

Dla Mickiewicza-pisarza wspóLnota z l udem n i.e nwgła 

oznaczać tylko zbieżnoki tntenc}i politycznych i ko iicz11ć się 

na poch11leniu gtow11 przed żywio!uwvm instynktem mas. 
Z ca!ą drastycznością pojawić slę musiał probLem przetlzia
lu kultur tstniejący międey „glosami ludu" a Literaturq. („. ) 

W ,,Dziadach" części IU wyróżnić można wŁaściw ie t rzy 
mi.at!J czasu zaangażowane w odzyskiwanie t go, co minio ne 
i czemu grozi zupelna zatrata w niepamięci: czas historii , 
czas mitu religijnego, który wlaściwie n ie zna przemijania, 
gdyż święta ofiara odkupienia ponawia się w nieskończo

ność, oraz czcu mitów agrarnych rozpiętych mi ędzy :ś mie r

cią a radosnym powrotem życia odzyskiwaneoo wraz z mlo
dą wegatacją ro§linną . 

W ,,Dziadach" drezdeńskich te od ębne m iary czasu - · 
historii i mitów - sq stale obecne, w za ·em się przenika ją, 

określając pospołu wewnętrzną strukturę dramatu i hor'IJ
zont myślowy utworu. Choć jako czynnik organizujący za
wartą w „Dziadach" rzeczywistość sceniczną widoczny jest 
przede w~zystkim czas historii. Fabula utworu nie tylko 
mocno opiera s ię o wypadki polityczne roku 1823, ale na 
ogól respektuje się zgodnie z logiką prawdopodobieństwa -
także historycznego - następstwo wydarzeń w obrębie dra
matu L ich koincydencję. A wszakże aktywna obecność 

świąt kolcielnych, wraz z zawartą w ich treściach religi j 
nych symboliczną wykładnią czasu, pozwala sądzić, że dla 
wielkości sensów dramatu bardziej istotny jest bodaj rytm 
temporalny mitu r eligijnego. Akcja „Dziadów" częśc i III 
ujęta jest bowiem biegunami dwu świąt zadusznych, zaś 

dontosle dla problematyici utworu kulminacje duchOW'IJCh 
postaw bohaterów mają miejsce w noc wigilijną (Improwi
zacje Konrada) i - najpewniej - w św ięto wielkanocne 
(Widzenie ks. Piotra). Dodajmy JlTZl/ tym, że i w r oku l i 
turgicznym nie ą przestrzegane wym ierne wedle kalenda
rza odleglośc i, czasowe. Poeta dokonuje np . znacznego przy
bliżenia świąt Bożego Narodz1mta i W ielkie jnocy, tak jakby 
następowaly one tuż po sobie, stanowiąc swego rodzaju 
syntetycznq całość. Bo też nie interesuje go naturalist'IJCZnie 
pojęta odleglość czasowa i miejsce świąt w kalendarzu koś
cielnym, lecz ich wymowa symboliczna. Noc wigilijna, w 
k tórej dokonała się t ajemnica wc ielenia Boga w człowieka, 

to zarazem noc triumf u pokornej i cichej wiary przepeln ia 
jqcej erca owych pastuszk ów biegnących do Betlejem, o,by 
uczcić narodziny Pana. Bo, jak ~piewają aniolowie w „Dzia
dach", ont wlaśnte 

10 

-
·• 

DZIADY cz. IV. Ilustr. Cz. Jankowskiego 
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Jlie wsi w1.eczną mqclro.· : w tali , 
Wieczną wladzę uznali: 
Biedni, pro§ci i m al i 

(Sc. III, w. 218- 220) 

'Noc wigilijna rozpoczyna zatem symbol i czne panowanie ma.
luczkich, prost aczków, otwie ra drzwi do Chrystusowego 
kró estwa pokory. Jednym z j ego obywateli jest wtaśnie k s. 
Piotr, sluga „pokorny , cichy" , wielk i wiarą i mitościq. Za
pewne, rozpoznaj :im y w n i m postać bardzo lconkre~q, j a
kiegoś szeregowego mnicha z zak onu bernardynów „ nieuczo 
nego - skoro ma być „kmotrem" rubachy Kaprala - i po
niekąd niezgrab iasza, bo - wedle świadectwa d iabla -
odprawiajqc egzorcyzmy „<mtesznie kręci lapq" i w1iglqda 
jak „ istny n iedhvi adek, gdy s i ę b roni od komarów'". il.le .ic~ l 
t o zarazem postać symbol iczna, wyjęta z ram ko nkretnego 
czasu h istorycznego i przeniesiona w w ieczny czas mitu r i· 
l igijnego, rozpiętego między nieu.s ta n n ie ponawianymi na
rodzinami i ·m ierci ą B oga-Czlowieka. 

Bo właśnie z postacią k ". Piotra wiqże s ię druga isto tna 
wskazówka dotycząc.a symbolicznego czas u., którym operu je 
dramat M ickiewic.za. T o pidfi l elkanocn:i, rados ne „alle
l u ja" ające s~ s lyszeć z oddali w e.vnym m omencie 
Widzenia k • Piotra. W znaczącym m o.1iencie. Po w iz.ii 
śmierci narodu - Chrystusa, pieśń ta sygnalizuje cud 
zmartwychwstania i triumfalnego odkupienia przez mękę . 
Naród w ·idziany przez k.~. Piotra na pod lj [}ieństwo postaci 
Chrystusa krzyżowanego i zmartwychwstalego, po dźwię
kach „alleluja" objawia się na niebiosach jako zbaw iciel 
l udów odrzucający biał y calun śmierci. Tak istotna dla dra
matu M i ck iew i cza m esjanistyczna. analogia między losami 
nar du polsk iego a osob ą Chry t11sa - męczennika i odku
piciela, zakorzeniona jest właśn ie w symbolice chrześcijań 
skiego mitu re l igi jnego i w!a§ciwym jej r ytmie czasowym 
opartym o symboliczną biografię Boga-Człowieka. 

Ta obecność czasów w „Dziadów" części III jest widoczna 
nawet w scenac1i z pozo ru czysto history~ych, przez sa
mego autora zaleconych w przedmowie j a/co z życia wzięte 

i „skre§lone sum iennie" , bez przesady ani cJodatkńw czerpa
nych z f an t azji . 
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Alina Witkowska 
(Czas odna leziony, w : M ick iewicz, J; /owo 
i czyn, W arszawa 197!i) 

„ 

S'f ANlSŁAW PIGON 

GOŚtIE ZAŚWIATOWI 
Skąd wziął się pomysł tak fantastyczny, żeby do kaplicy 

cmentarnej, choćby i pogrążonej w mroku nocnym, między 
prostych ludzi wiejskich, nie majaczących przecież, nie 
przewiedzionych w trans, sprowadzić duchy, kazać im pro
wadzić rozmowy. Nie umiano przystąpić do tego zagadnie
nia, cóż dopiero odpowiedzieć na nie jako tako przekony
wająco. Długa byłaby historia błądzeń, bo zagadnienie jest 
drażniąco natarczywe. 

Na nic nie przyda się nam tu folklor. Utrzymuje się 
wprawdzie tu czy ówdzie wierzenie, że jakiś człowiek przy 
zachowaniu ściśle określonego rytuału może zobaczyć du
cha przybywającego na obrzęd. Ale zobaczyłby 10 sam je
den i - co ważniejsza - milczącego. Nie przystaje to du 
poematu, gdzie widmo zjawia się wszystkim, zmienia miej
sce i wiele o sobie opowiada. Nie da się to również wytłu
maczyć konwencją literacką. Przecież to nie jest tradycyjna 
„machina cudowna", opatrzona i nadużyta w dawniejszej 
poezji. Nie będziemy też mieli z niej pożytku. 

Podobnież nie uzyskamy żadnej pomocy ze strony psycho
logii uczestników, z gry ich wyobraźni itp„ czego tak wiele 
szukano przy interpretacji zjaw Wesela. Widma w Dziadach 
nie są uwidzialnieniem czyichś tajnych pragnień i marzeń. 
.Jeżeliby nawet tak interpretować zjawienie się dwojga 
dzieci przybywających do obecnej w Chórze matki, to przy 
obu pozostałych zjawach nie znajdziemy żadnej podstawy 
do takiego pojmowania. 

A więc co? A więc poeta nadał tu kształt widomy swej 
głębokiej i stale utrzymującej się w nim wierze w realny 
wyjaw „świętych obcowania", tzn. przeświadczeniu zawsze 
dlań żywemu o ścisłym związku świata z zaświatem? Spie
rano się, czy Mickiewicz sam podzielał wiarę ludową w du
sze powracające, czy też posługiwał się nimi Jako dorodnym 
rekwizytem wczesnoromantycznym. Przewinął się nawet po
mysł tak dziwaczny, że poeta w roku 1820 natknął się na 
fenomen seansu spirytystycznego i że go wcale wiernie od
tworzył. Wszystko to może dać miarę zaniepokojenia pro
blemem, rzeczywiście niebłahym. 

Czy Mickiewicz wierzył? Filolog nie jest spowiednikiem 
i takie pytanie może spokojnie usunąć na bok. Pro1łlem 
literacki usiłuje on wytłumaczyć przy pomocy przesłanek 
wydobytych z podłoża historyczno-folklorystycznego. Nie 
schodźmy więc z tej drogi, doprowadzi nas ona do celu, 
a da się rzeczowo w sposób naturalny uzasadnić. 

Odpowiedzi wolno oczekiwać na drodze rozeznania cha
rakteru i funkcji najważniejszych uczestników obrzędu, 
mianowicie owych dziadów-jałmużników. Człowiek stary, 
niezdolny do pracy, który za udzielone wsparcie może się 
odwdzięczyć tylko modlitwą i dobrą intencją, uchodzi w 
pojęciach ludowych za bliższego rzecznika zmarłych na któ
rych intencję wnosi prośby do Boga. To był główny spo
sób jego odpłaty za jałmużnę. Za mojej młodości dziadek 
proszalny otrzymawszy jałmużnę klękał na środku izby 
i pytał o imię zmarłego gospodarza czy gospodyni, które 
potem wplatał w swą modlitwę. Niedaleko stąd do przyję-
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ci.a i uzna n a ściślejszych związków między modlącym się 
a objętym intonacją modlitewną. 

Radaw nica, święto pamięci o zmarłych, była zarazem 
ś łętem żebraków, jak się ich tam zwało, „starców". Sta
nowi i oni jej współczynnik integralny; bez dziadów żebrzą
cych nic byłoby obrzędu . Stąd tylu ich tłoczyło się na cmen
tarzu, na nich kończył się poczęstunek. Możemy przyjąć· 
bez zastrz żeń : oni byli tam rzecznikami, namiestnikami, 
substy tutami wspomnianych zmarłych przodków. Wolno by 
przypuścić, że z tej w jakimś stopniu identyfikacji wywo
dzi się h omonim: dziad-przodek i dziad-żebrak. Poprzez 
osoby dziadów uczestniczyli w obrzędzie jakoby sami 
zmarli. 

Łączność ta występowała nierzadko jeszcze silniej. Międz~· 
żebrakami t rafiali się często ślepcy z lirą-gęślą; ci b:~· łi 
szczegół ie r espek tow a ni. Slepy lirnik, na poły już odcięty 
od świata widzialnego - to coś więcej ni" żebrak. Pr zy
chodu.U i oni na Radawnicę i mieli w niej rolę szczegó l ną: 
śplewaU stosowne do nroezystośei, trad yc)·jne, z daw ien 
dawna pnelmzywan p i śni. Pieśni t ych nie zebrali nasi 
etnografowie. zarnowska ograniczyła się tylko do wzmian
ki , że były, że na nieb także za adzał si udział „star ców"' 
w obrz~dzie. ząstkę ich tylko przekazał Dcmkbowicz, 
C~ tka je t drobna, ale jakże wiele mówiąca! Lirnik wY
stępuje I.am wyraźnie Ja ko namiestnik zmarłego , który 
przez jego usta zwraca się bezpo' rednio do obecny ch. Jeden 
z tr walonyeh r agmentów podaje szczątek takiego clialo-
gu: 

- Oj, a któż tam płaezet na mojomu hrobi? 
- A to ja syrota, wezmyż mene obi„. 

Ro'ZD1owa sieroty na mogiłce z dnehem pogrzebanej tam 
m alki to i poza tym częsty motyw w gadkach i pieśniach 
ludow ych. 

Nie można też tracić z uwagi tego, eo poeta sam przyz
na je w przedmowie, wspominając o swym uczestnictwie w 
brzędzie: „słuchałem( ... ) pieś~ o nieboszczykach p owraca

ją.cyeh , z pro' bami lub przestrogami". Były więc dialogowe. 
Najwyraźniej śpiewano je także na Białorusi. 

Jesteśmy już blisko celu. Jeżeli poeta taką pieśń-dialog 
zasłyszał, jeśli olśnił go pomysł, by takie duchów obcowa 
nie uczynić przedmiotem utworu, dla WJ'Obraźni jego nir 
było sprawą trudną pleśń tę niejako udramatyzować, roz 
dzielJć na głosy i wprowadzić protagonisl.ów przemawiają
cych ros t od siebie. Do pomysłu dzieła, w którym wido
mie wystąpić mają takie zaświatowe - jak Wyspiański 
nazwał - oso by dr amatu, w którym dla nich właśnie za
strzeiona będzie rola główna, prawdziwie jest już tylko 
ćwierć kroku. Z tej decyzji wyniknęła koncepcja Dziadów. 
Do tego więc, eo w tamtym pomyśle jest najdziwnidsze i co 
tam nas w iąż jeszcze gotowe gorszyć, do unaocznionych 
scen z w idmami, mógł znaleźć Mickiewicz podnietę w wie
rzeniach pr ostoty, w wiejskich praktykach obrzędowych; 
zawiązek dzieła swego wywiódł ze skarbca wyobrażni Ju
do ej. że zaś do tego skarbca odnosił się z pełnią szczere
go szacunku - nie ma eo raz jeszcze osobno zaznaczać. 

Stanisław Pigoń 
f„Goście zaświatowi", w: „Formowanie 
Dziadów części drugiej" Warszawa 1967) 

.„ 

DZIADY cz. II ZOSIA. Drzeworyt E. Gorazdowskie10 we rys. M. i:. Andriollego. 
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O B S A D A (w kolejności WPjś c ia na s cenę) 
OBSADA WIECZORU PIERWSZEGO 

GUSTAW 
DZIEWICA 
MYŚLIWY CZARNY 

PUSTELNIK 
KSIĄDZ 
ORA Z D ZIECI 

CZĘSC I 
- -BOGUSŁAW KIERC 
-- HALINA RASIAKÓWNA 
- DANIEL KUSTOSIK 

CZĘSC IV 
-- BO GUSŁA W KIERC 
- .JANUSZ OBIDOWICZ 

CZĘSC II „OBRZĘD" 
GU -L ARZ 
DZIADY 

CH ÓR 

D ZIEWICA 
GUSTAW 
KONRAD 

- BOGUSŁAW PARCHIMOWICZ 
- ANDRZEJ BIELSKI 
-- PAWEŁ NOWISZ 
- ZDZISŁAW KUŹNIAR 
- MEDARD PLEWACKI 

- ZUZANNA HELSKA 
- GRAŻYNA KRUKOWNA 
- MARLENA MILWIW 
- TERESA SA WICKA 
-- GENA WYDRYCH 
- MARIA ZBYSZEWSKA 
- JAN BLECKI 
- STANISŁAW JASKUŁKA 
- MACIEJ KORWIN 
-- DANIEL KUSTOSIK 
- EDWIN PETRYKAT 
- RYSZARD RADWAŃSKI 
- ZDZISŁAW SOŚNIERZ 

- HALINA RASIAKÓWNA 
- BOGUSŁAW KIERC 
- ZBIGNIEW GÓRSKI 

OBSADA WIECZORU DRUGIEGO CZĘśC III 
GUSTAW - BOGUSŁAW KIERC 
DZIADY - ANDRZEJ BIELSKI 

- PAWEŁ NOWISZ 

K ONRAD 
A IOŁ 
DIABEŁ 
TOMASZ ZAN 
J AN S OBOLEWSKI 

S. L WOWICZ 
ŻEGOTA 
FREJEND 
JANKOWSKI 
KSL'\DZ PIOTR 
KAPRAL 
ANIOŁY 
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-- ZDZISŁAW KUŹNIAR 
- MEDARD PLEWACKI 
- ZBIGNIEW GÓRSKI 
- GRAŻYNA KRUKÓWNA 
- DANIEL KUSTOSIK 
- EDWIN PETRYKAT 
- JAN BLECKI 
- JERZY SCHEJBAL 
- ZDZISŁAW SOŚNIERZ 
- MACIEJ KORWIN 
- STANISŁAW .JASKUŁKA 
- PAWEŁ NOWISZ 
-- BOGUSŁAW PARCHIMOWICZ 
- ZUZANNA HELSKA 
- GRAŻYNA KORIN 
- HALINA RASIAKÓWNA 
- - TERESA SA WICKA 
- WANDA SIKORA 
- GENA WYDRYCH 

l 

EWA 
MARCELINA 
SENATOR 
ADOLF 

- GRAŻYNA KORIN 
- MARIA GÓRECKA 
- WIKTOR GROTOWICZ 
- EUGENIUSZ KUJAWSKI 
- WANDA SIKORA MŁODA DAMA 

WYSOCKI 
NIEMOJEWSKI 
HRABIA 
KAMERJUNKIER 
JENERAŁ 

- BOGDAN KUCZKOWSKI (PWST) 
- RYSZARD RADWAŃSKI 
- JANUSZ OBIDOWICZ 
- MEDARD PLEWACKI 
- .JERZY CHUDZYŃSKI 

DAMY - WANDA WĘSŁAW 
- INA NOWICZ-BROŃSK\ 

DOKTOR - BOLESŁAW ABART 
BAJKOW - WINICJUSZ WIĘCKOWSKI 
PELIKAN - ZDZISŁAW KUŹNIAR 
SEKRETARZ - ANDRZEJ BIELSKI 
DYŻURNY ŻOŁNIERZ - TADEUSZ GALIA 
PANI ROLLISONOWA - MARIA ZBYSZEWSKA 
PANI KMITOWA - GENA WYDRYCH 
MŁODA DAMA - HALINA RASIAKÓWNA 
DAMY - MARLENA MILWIW 

- ZUZANNA HELSKA 
- GRAŻYNA KORIN 
- WANDA WĘSŁA W 
- INA NOWICZ-BROŃSKA 
- WANDA SIKORA 
- TERESA SA WICKA 
- RYSZARD RADWAŃSKI 

MŁODA KOBIET A 
WINCENTY POL 
BESTUŻEW - BOGDAN KUCZKOWSKI (PWST) 

„USTĘP" (recytacje poematów) 
DROGA DO ROSJI - JAN BLECKI 
PRZEDMIESCIA 
STOLICY 
PETERSBURG 
POMNIK PIOTRA 
WIELKIEGO 
PRZEGLĄD WOJSKA 

- MACIEJ KORWIN 
- ZDZISŁAW SOŚNIERZ 

- EDWIN PETRYKAT 
- STANISŁAW JASKUŁKA 

OLESZKIEWICZ 
DO PRZYJACIÓŁ 
MOSKALI 

- JERZY SCHEJBAL 
- PAWEŁ NOWISZ 

- ZBIGNIEW GÓRSKI 

INSPICJENT 
JERZY CHUDZYŃSKI 

KONTROLA TEKSTU 

DANUTA KAJDA (Wieczór I) 
TERESA PERETIATKOWICZ-PROSEK(Wieczór Il) 

STAŻYŚCI 

Alicj a Kulik 
Krzysztof Kuliński 
Grzegorz Ociepka 
Andrzej Żurawiecki 
Krystyna Demska 
Jolanta Burdziłowska 
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DZIADY cz. II. WIDMO GUSTAWA 
Drzeworyt E. Gorazdowskiego Wi rys. M. E. Andriollei:o. 

18 

S'PEF ANIA SKWARCZYŃSKA 

UZIADY - je1len czy llilka ułworć•w 

Wiemy, że Mickiewicz w potężnym rozwoju swojej 
osobowości w różnych okresach swego życia różny miał po
gląd na rzeczywistość i prawdę. Wiemy również, że nigdy 
- on, wielki poeta i wielki człowiek - nie zatrzymał sic; 
na okresie w sobie przezwyciężonym, lecz wyrażając w peł

ni samego siebie dawał wyraz w swej poezji obowiązujące
mu go w danej chwili jako człowieka poglądowi ·na rze
czywistość i prawdę. Stąd wniosek: tyle światów poetyckich 
w jego twórczości, i le poglądów na rzeczywistość i prawdę. 
Dodajmy znając dzieje osobowości Mickiewicza: tyleż 

7. g r u n tu różnych światów poetyckich w twórczośl'i 

1'v!.ickic•wicza jest i być musi niezależnie od aktu w oli :-; a-
1n c.:go ar tysty, bo decyduje tutaj już nie działają cy zgodni(' 
z przyjętymi założeniami a rtysty mistrz ,;ztuki ,;!owa, lecz 
człowiek-poeta ( ... ) 

Dla uzyskania jedności dzieła usiłuj e Mickiewicz usta
lić ciągłość między ogniwami, które przecież, jak wiemy. 
nie powstawały jako ciąg dalszy poprzedniej koncepcji, 
iecz każdorazowo z jakiegoś embrionu lirycznego, wyro s łeg o 

z mocnego przeżycia, które poszukało sobie wyrazu w bez
pośrednim i samodzielnym wybuchu poetyckim („Kobieto, 
boski diable ... " jako embrion cz. IV, Improwizacja jako 
embrion cz. III). Na drodze konstruowania ciągłości u s iłuje 

Mickiewicz uzyskać rzecz nie do osiągnięcia w sposób 
sztuczny: strukturę. W tym celu z góry nieosiągalnym, dla 
uzyskania ciągłości przerzuca mosty wiszące nad swymi 
z gruntu odrębnymi utworami: i tak dla związania cz. IV 
dorzuca do Dziadów pierwotnych, przekształcając ie na cz. 
II, scenę z pasterką i widmem, dopisuje Upiora, komponuje 
scenę 9 cz. III, próbuje, jak wiemy ex post w 1s:39 roku 
zrobić jakąś cz. I, retuszu je poszczególne sceny (np. dodat
lrnwo wprowadzone: „Gustavus obiit...") itd. Stwarza jed
nym słowem sztuc z n ie ciągłość, ciągłość „d or ab i a". 

Praca taka zawsze niewdzięczna, boć przecież na tym 
polega organiczność, że jej sztucznie nie można stworzyć, 
była dla Mickiewicza trudna, męcząca, irytująca. rzadko 
nagradzająca jakim takim sukcesem. Wiemy np„ jak mę
czył się przygotowując do druku Dziady Wileńskie, jak nie
zadowolony był z ich „poczwarnej kompozycji". W ·rezul
tacie wynikły sprzeczności i niejasności; związanie cz. IV 
z cz, II (obrzędem „dziadów") w ciągłości fabularnej za 
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pómocą Upiora gmatwa charakter bohatera (żywy czy 
umarły'?), komplikuje sprawę miejsca i czasu akcji - - w 
sumie ów „komentarz" racze j utrudnia, niż pomaga, mimo 
nadziei Mickiewicza, że ów „niby prolog" „przyda się do 
zrozumienia reszty", w każdym razie z punktu widzenia 
Dziadów Wileńskich wydaje się zbyteczny. 

Badacze Dziadów od najdawniejszych czasów idąc po lini i 
założeń Mickiewicza - artysty, po linii jego beznadziejnyeh 
wysiłków i - złudzeń, sekundowali mu w traktowaniu 
Dziadów jako jednolitego organizmu, dopatrując się ciąg

łości ogniw i uzasadniając ją, przeciągając siłą z części do 
części fabułę, rekonstruując luki akcji wzdłuż jakiejś jedno
litej myśli całych Dziadów. Bywały i ujemne wyniki; nie
dopatrzenie - pod sztuczną robotą Mickiewicza nad scale
niem ich w jedność - odrębności organizmów poszczegól
nych części Dziadów prowadziło w konsekwencji do uzna
nia bezcelowej niejasności zarówno w budowie wewnętrznej 
wielkiej całości, jak i w jej charakterze rodzajowym . 

Jeśli jesteśmy przekonani, że jedność obrazu poetyckiego 
w dziele wyrasta jedynie z jedności świata poetyckiego, 
o który jest on oparty, z jednego obrazu rzeczywistości 

i prawdy, że może być oparty o jedną tylko koncepcję po
etycką - to mimo założeń i wysiłków Mickiewicza-artysty 
musimy widzieć w Dziadach nie organiczną całość, lecz kil
ka utworów o swoistej fizjonomii, wyrażających odmienne 
koncepcje poetyckie. Musimy w Dziadach dojrzeć nie ogni
wa zaszeregowane i zazębiające się prawem prostej ciągłoś
ci, prostego „ciągu dalszego", lecz k i 1 k a o d r ę b ny c h 
u t w or ó w, opracowujących co najwyżej w obrębie od
rębnych koncepcji poetyckich podobne elementy treści. To, 
co nam dał Mickiewicz-poeta, nie pokrywa się z tym, co 
przekonuje nas, że nam dał, próbuje nam wmówić Mickie
wicz-artysta. 
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Stefania Skwarczyńska 
(Struktura świata poetyckiego w Dzia
dach Mickiewicza, w: Studia i szkice li
terackie, Warszawa 1953) 

• 

JULIAN PRZYBOŚ 

DZIA Y - JEDNOŚĆ W IELOŚCI 

Wyznania poety o tym dziele tchną radoś cią i dumą. 
Dziady uważał za najlepszy swój utwór i tylko Dziady 
spośró d wszystkich swoich książek uzna ł za godne czytania. 
Mówiąc tak o Dziadach, miał przede wszystkim na myśli 
ich część trzecią, bo nigdy przedtem, tj . przed napisani~m 
części trzeciej, nie stawiał tego dzieła tak wysoko. Po Dzia
dach drezdeńskich nie miał wątpliwości: tyiko ten cykl 
dramatyczny może i winien zawrzeć wszystko, tylko jego 
można przeka zać potomnym jako testa ment twórc zy. 

Pomysł trzeciej części zjawił się nag!c i rozpętał nadmiar 
spraw. Bardzo trudno ująć je razem i ustalić w wizji ogar
nia jącej całość. Nie potrafię czytać Dziadów drezdeńskich 
jednym ciągiem, muszę gdzieś przerwać lekturę, zatrzyma(: 
s ię na którejś scenie, na jakimś zdaniu, słowie - i z tego 
punktu usiłuję objąć widzialny zakres Mickiewiczowskiej 
wizji. Lecz za każdym razem stwierdzam, że poza zasięgiem 
mojej wyobraźni tai się jakiś wygląd dzieła dotychczas nie 
dostrzeżony. Zaiste książka-las, dzieło-matecznik, poemat
-sz ał. 

Wszystkie sprawy zjawiają się w tym dziele z nies ł ychaną 
gwałtownością, naraz, w jednej chwili. Za mach na ~wiat, 
poemat uniwersalny, który miał odkryć istotę dziejów 
człowieka cierpiącego, formował się w wizji poety jako 
rzecz dziejąca się w rozbłysku jakiejś jednej rozjarzonej 
chwili. Sprawy najodleglejsze i najbardziej przeciw·stawne 
i wrogie nacierają na siebie, biją się i miażdżą w tej jednej 
chwili widzenia. 

Układ scen nie jes t ważny w tym dziele . Poeta waha! s ię 
z ustaleniem ich następstwa; to, które wybrał, częściowo 
tylko ułatwia ułożenie sobie w wyobrażni całości wizji po
etyckiej. Jakikolwiek byłby porządek scen, nie byłby do
skonały, chyba żeby były podane w jakiś spo~ó b synchro 
niczny, a tego w druku uwidocznić niesposób. Bo sceny 
dzieją się równocześnie. P.rolog, a zwłaszcza epilog (sc. IX) 
wybiegają poza ramy dramatu i można je pominąć w roz
ważaniu roli czasu w trzeciej części. Tylko wielka scena 
więzienna, pietwsza chronologicznie, nie ma wspólnego cza
su z inną sceną. Improwizacja i scena egzorcyzmów dziej e 
się ,równocześnie z modlitwą i widzeniem Ewy w scenie 
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DZIADY cz. II. ZŁY PAN. Ilustr. Cz. Jankowskiego. 
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czwartej. T j samej nocy dozna je widzenia ksiądz P iotr 
(se. V), ' której męczy senatora sen (s e. VI) Sa.lon war
szawski (se. VII) i Pan Senator (se. VIII ) odpowia dają so
bie w czasie : w tych samych go dzinach , ki f' dy w salon ie 
generał podejmuje wielki świa t war-znwski , pa n ~ na or 
wydaj e bal u siebie w Wilnie. 

Sceny nie układają s i ę n a b i e je d n a 
po drugiej warstwam i, l e cz si ę wza j . rn 
n i e p r z e n i k a j . Należy je w we!:\(; w wy bTai:1 · 
równocześ nie. Uczucie por uszone Im rv.-. .z::.c'.:i ~ zeb::i ow: •
nąć wzruszeniem obudzon m sceną \': domu wiejski '!I ~(i 

Lwowem. Widzenie księdza Piotra, lap idarne, o z y l r.n
tarczywej interpretacji alegorycznej, związane jest czasem 
z koszmarnym snem Senatora. J ak mocn ' i okrutny ob .az 
powstanie w wyobraźni czytelnika, j eśli zespoli te dwie 
sceny w jeden akt wizji. Podobnie p zenikają s ię dwa -a
lony: salon warszawski z sa lonem wileńskim Senatora . 

Julian Przyboś 
(Około „Dziadów", w: Czytając ~'lickiewi

cza, Warszawa 1956) 
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WYKAZ INSCENIZACJI „DZIADÓW'' 
ADAMA MICKIEWICZA 

w Polsee 

.1.09.1848 - Kraków, Teatr Narodowy. 
Fragmenty „III części Dziadów" pt . „Senator 
Nowossiltzoff, czyli śledztwo zbrodni stanu na 
Litwie, ustęp historyczny z poematu „Dziady" 
przez Adama Mickiewicza" . 

1865 Warszawa, Estrada koncertowa. 
Wykonanie estradowe II części Dziadów z mu
zyką Stanisiawa Mon i"Uszki pt. „Widma". 

1865 - „Widma" w tej samej formie wystawiono we 
Lwowie. 

1867 - „Widma" w Krakowie. 
1876 - „Widma" na scenie teatralnej we Lwowie. 

14.03 .1878 - Stanisław Dobrzański, dyrektor Teatru Lwow
skiego przerabia kantatę Moniuszki na wido
wisko teatralne. Widowisku muzycznemu przy
wrócono tytuł Mickiewiczowskich „Dz·iadów". 

1879 - Gdańsk. Amatorski zespół teatralny Stowarzy
szenia „Ogniwo" wystawi! fragmenty „III 
części Dziadów" 

2I.O1.1889 - Lwów, Teatr hrabiego Skarbka. 
Wystawiono scenę więzienną z niewielkimi 
skrótami. 

6.09.1897 - Warszawa, Teatr Lwowski. 
„Widma" - utwór grano pt. „Dziady" 

20.02.1900 - Warszawska premiera „Widm" w Teatrze 
Wielkim. 
Inscenizacja: Józef Chodakowski 
Kier. muzyczne: Emil Młynarski i Stearmich 
Valcrociaty. 
Scenografia: Klopfer 

31.10.1901 - Kraków, Teatr Miejski. 
(Pierwsza realizacja całości „Dziadów".) 
Układ tekstu i reżyseria: Stanisław Wyspiański 

1.11.1906 - Kraków. Teatr Ludowy. (Fragmenty) 
31.10.1906 - Lwów, Teatr Miejski. (Wg układu Wyspiań

skiego) 
Reżyseria: Adolf Leopold Walewski 

8.12.1906 - Łódź. Teatr „Victoria" 
(II część oraz fragmenty III części) 
Reżyseria: Aleksander Zelwerowicz przy współ
udziale Andrzeja Mielewskiego. 
Ilustracja muzyczna z „Widm" Moniuszki. 

16.05.1909 - Warszawa, Teatr Mały. 
Reżyseria : Janusz Orlii1ski 

1910 - Łódź, Teatr Popularny. 
Reżyseria: Andrzej Mielewski 
(Cala inscenizacja oparta na opracowaniu Sta
nisława Wyspiańskiego). 

1.02.1912 Warszawa ,Teatr Zjednoczony. 
Reżyseria: Janusz Orliński 
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23.04.1915 - Warszawa, Teatr Polski. 
Reżyseria: Józef Sosnowski 
Dekoracje: Wincenty Drab1.k 
(Wystawiono tylko cztery scen u z części II I 
ko1'tczące się widzeniem Księdza Piotra). 

13.10.1915 - Warszawa, Teatr Polski„ 
Reżyseria: Aleksander Zelwerow icz 
Dekoracje: Wincentu Drauik i Karol Fruc2 

1921 - Wilno, Teatr Polski 
Reżyseria: Franciszek Rychłowski 
Scenografia: Jan Czechowicz 

19.11.1921 - Warszawa, Tealr im. W. Bog·uslawskiego 
Reżyseria: Konstanty Tatarkiewicz 
Scenografia: Wincenty Drabik 
Muzyka: Henryk Adamus 

31.12.H!21 - Poznań, Teatr Nowy 
Reżyseria: Roman Wasilewsk i 
Dekoracje: Stanisław Jarocki 

11.0.3.1923 - Łódź, Teatr Miejski 
Reżyseria: Tadeusz Leszczyc 
(Pierwsze wyraźne odstępstwo od uklcrdu Wy
spiańskiego: Fragmenty części I, czę ść II, IV 
oraz IX scena z III części). 

1.11.1923 - Warszawa, Teatr Rozmaitości 
Reżyseria: Ludwik Solski 

22.IU.E/26 - Lublin, Teatr Miejski 
Inscenizacja i reżyseria: Stanisława W1;soclrn 
i Roman Wasilewski 

28.10.JU27 - Łódź, Teatr Miejski 
Reżyseria: Mieczyslaw Szpakiewicz 
Scenografia: Konstanty Mackiewicz 

29 .11.1927 - Warszawa, Teatr Narodowy 
Reżyseria: Aleksander Zelwerowicz 
Scenografia: Wincenty Drabik 
Muzyka: Adam Dolżycki 

20 . 09.1~!29 Wilno, Teatr na Pohulance 
Reżyseria: Aleksander Zelwerowicz 1 Romem 
Wasilewski 
Scenografia: Witold Małkowski 

31.10.Jf!.'il Kraków, Teatr im . J. Słowackiego 
Uklad tekstu i reżyseria: Teof i l 'l'r :e c i ńs ki 
Scenografia: Mieczysław Różaiiski 

18.03.1932 ·- Lwów. Teatr Wielki 
Reżyseria: Leon SchiUer 
Scenografia: Andrzej Pronaszko 
Kier. muzyczne: Zdzisław Górzyi1ski 
Choreografia : Jadwiga Hryniewiecka 

18.12.1933 Wilno 
Reżyseria: Leon Schiller 
Scenografia : Andrzej Pronaszko 

15.12.1934 ~ Warszawa, Teatr Polski 
Opracowanie tekstu i reżyseria Leon Schiller 
Scenografia: Andrzej Pronaszko 
Muzyka: Roman Palester 
Choreografia: Tacjana Wysocka 

1.11.1934 - Poznań. Teatr Polski 
Reżyseria: Teofil Trzciński 
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3 I.10. 1034 - Stanisławów, Teatr Podolska-Pokucki 
Reżyseria : Zuzanna Łozińska 

1934 - Toruń 
Inscenizacja i reż·yse r ia : Leopold Pobóg-Kiela
W)wsld 

31.10 .1935 - Kat ow ice 
Inscenizacja reżyseria : L eopold Pobóg-K iela-
nowski 
(Przeniesienie inscen tzacji toru1i.sk iei ) 
Scenografi.a: Leopold .Tarn ·t owski 

17 .12.1954 - Opole. Teatr im. J. Słowackiego 
Oprac1Jwan ie i reż.: J. Ronard Buja ń ski 
Scenografia: 1 aci('j B orowiejski 

26.11.1955 Wa.rszawa, Teatr Polski 
Reżyseria : Aleksander Bardini 
Scenograf ia: Jan Kosiń~ki 

26.11 .1955 - Kielce, Teatr im. Stefana Zeromsk iego 
Reżyseria: Tadeusz Byrski 
Scenografia: Marian Gostyński 

27.11.1 955 Kraków, Teatr Stary im. H . M odrzejewskiej 
Reżyseria: Halina Gr·yglaszewska 
Scenografia: Jerzy Jele·iiski 
(Wystawi.ono część II i IV) 

18.04.1961 - - Opol e, T eatr 13 Rzędów 
Scenariusz i reżyser ia: Jrtrz y Grotowsk i 
Architektura sceniczna : .Je rzy Gurawski 
Kostiumy i rekwizyty: Waldemar Krygier 

3.06. 196 1 - Sosnowiec, Teatr Zaglębia 
Inscenizacja i reżyseria: Jerzy Siw y 
Scenografia: Mieczysław Pietrusiński 

9.11.1961 - Kraków, Teatr Rapsody czny 
Układ tekstu i oprac. sceniczne: M iecz yslaw 
Kotlarczyk 
Scenografia: Zenobiusz Strzelecki 
Muzyka: Tadeusz Machl 
Choreografia: Irena Pawlicka 

15.04. 1962 - Katowice, Teatr Sląski im. St. 'Wys pia ii sk i ao 
(Wustaw iono tylko III część) 
Adaptacja i reżyseria: Jerz y Kreezmar 
Scenogr af ia: Piotr Potworowski 
M1izyka: Zbigniew Turski 

25.05. 1%2 - Nowa Huta, Teatr Ludowy 
Uklad tekstu i reż.: Krystyna Sfrns::anka Je-
rzy Krasowski 
Scenografia: Józef Sza jna 
Muzyka: Jerzy Kaszycki 

5.n6.1%3 - Kraków, T eat r im. J. Sluwacki.ego 
.1-lclaptac,ia sceniczna, i nscenizacja 
Bohdan Korzeniewski 
Scenografi.a: Tadeusz Brzozowski 
Muzyka: Krzysztof Penderecki 

1.5 .02.19 64 - Warszawa, Teatr Polski 

reżysena : 

Uk lad tekstu i reż.: Kr·ystyna Skuszanka Je
rz y Krasowski 
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Scenografia i dekoracje : Jan Kosińs ki 
Muzyka: Jerzy Kaszycki 

• 

• 

5.Uti . l!Jti J - Toruń, Teatr im. Wilama Horzycy 
Oprac. tek stu i reż. : Hugon Moryci1/,:;ki 
Scenografia: Anto ni Tośta 
Muzyka: Florian Dąbrowski 
Choreografia: Janina Jarzynówna 

3.U4.W65 - Łódź, Teatr Powszechny 
Opracow. dramaturgiczne: Wojciech Natanson 
i Irena Boltuć-Staszewska 
Insc. i reż: Roman Sykala 
Scenografia: Marian Stańczak 
Muzyka: Bogdan Pawłowski 

18.11.1965 - Bialystok, Teatr im. A. Węgierski 
Uklad tekstu i reż: Jerzy Zegalski 
Scenografia: Ryszard Kuzyszyn 

l'.J.l 1.l!J65 - Bielsko-Biała, Teatr Polski 
Układ tekstu i reż.: Mieczyslaw Górkiewicz 
Scenograf ia: Allan Rzepka 
Muzyka Franciszek Barfuss 

12.11.:;.1%6 -- Szczecin , Teatr Współczesny 
Uklad tekstu i reż Jan Maciejowski 
Scenografia: Stanislaw Bąkowski 
Muzyka: Józef Wiłkomirski 

J6.U2.I%7 -- Elbląg, Teatr Dramatyczny im. S. Jarc1c::a 
Inscenizacja i reż.: Jerzy Zcgalski 
Scenograf ia: Ryszard Kuzyszyn 
Choreografia: Wojciech Muchlado 
Muzyka: Józef Bolz 

25.11.1967 - Warszawa, Teatr Narodowy 
Układ tekstu i reż.: Kazimierz Dejmek 
Scenografia: Andrzej Stopka 
Wybór muzyki: Stefan Sutkowski 
Oprac. muzyczne: Jerzy Dobrzański. 
Układ tańców: Barbara Fijewska 

ll:i.0:!.1973 -· Kraków, Teatr Stary im. H. Modrzejewsk ie j 
Inscenizacja i scenografia: Konra l Swinarsk i. 
Kost i umy: Krystyna Zachwatow icz 
Muzyka: Zygmun t Konieczny 
Układ tańców: Zof ia Więclawówn ci 
Ulclad ruchu: Marek Lech 

1'.J.05.19 1 '/ - Ots.i:tyn, Teatr im. S . .Jaracza 
Inscenizac ja i reż„ Henryk Baranowski 
Scenografia : Maksymilian Szoc 

Opracowal: Kaz imierz Slwrupskt 
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DZIADY cz. IV. Ilustr. S. Zechowskiego 
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PHZYPIS DO PRZEDSTAWIENIA 

iZamiarem naszym było przekazanie ca Ie go t ck st u 
Dziadów Adama Micki2wicza. Od zasady tej są dwa wy
jątki 

1° Część I nic została przez Autora ukończona i stanowi 
zbiór luźnych fra.gmcntów. Wykorzystano z niej tylko 
niektóre fragmenty. 

2° W pozostałych częściach wprowadzono jedynie skreśle

nia, takie jakie zazwyczaj stosuje się w teatralnej ro
bocie. Skreślenia te wprowadzono w procesie prób. 
Równieź w czasie prób dokonano także w paru wypad
kach zmian kolejności poszczególnych partii tekstu w 
części II i III. 

Tekst Dziadów w naszym przedstawieniu liczy łącznic 

5303 wierszy wobec 6227 wierszy Mickiewiczowskiego ory
ginału. Jest zatem najobsze•niejszym z kiedykolwiek pre
zentowanych w teatrze. Stąd konieczność podzidc ni;1 go na 
dwa widowiska. 

Zasada podziału jest przy tym najprostsza: 
Dzień pierwszy - - obejmuje fragmenty cz. I, cz. IV cz. II. 
a wic;c Dziady mlodzie11cze, Litewskie. 

Dzień drugi ---- to cz. III i „Ustc;p", zatem Dziady dojrzale, 
Drezdeńskie. 

Partie śpiewane wprowadzono w cz. I, IV i III wy I ą cz-
11 ie tam gdzie w tekście Mickiewiczowskim zaznaczono: 
„śpiewa", .„na nutę", „daleki śpiew" it.p. 

W Il cz. brak tego typu didaskaliów - niemniej tam właś
nie autor zda się wprowadzać również dużo śpiewu; wyko
rzysi ano te sugestie. 
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DZIADY cz. IV. Ilustr. Cz. Jankowskiego 
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Kierownik techniczny 
- BRONISŁAW HOLAK 

Kierownicy pracowni: 

Krawieckiej 

-- MARIA CHUDECKA 
- STANISŁAW STEPEK 

Stolarskiej 
- JÓZEF STEPEK 

Perukarskiej 
- BARBARA MANKOWSKA 

Pracownia modelarska 
- STANISŁAW WASL UCK 

Pracownia malarska 
- MARIAN KMIECIAK 

Prace tapicerskie 
- BOG USLAW UR B1\ 1 IAK 

Prace szewskie 
- FRA C ISZE K Y$LIŃSKI 

Gł. Akustyk 
- MACIEJ PROSEK 

wi a tlo 
- ZBIGNIE W SUS 

Kierow nik sceny 
- ST NISŁA W GRZELAK 
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W REPERTUARZE TEATRU: 

ANNA LIVIA l\L Słomczyńskiego 

na p odstawie dzieł J. Joyce'a 
reż . Kazimierz Braun 
scen. Zofia de Ines-Lewczuk 
muz. Zbigniew K arnecki 

BIAŁE MAŁŻENSTWO T. Różewicza 
reż. Kazimierz Braun 
sce•n. Zofia de Ines-Lewczuk 

Piotr \V'ieczorek 

OPERETKA W. Gombrowicza 
reż . Kazim ierz Braun 
sce n. Zofia de Ines-Lewczuk 

ODEJSCIE GŁODOMORA T. Różewicza 
reż. He.!mut Kajza r 
sce n. Daniel Mróz 

TRZEMA KRZYŻYKAMI Il. K a jzara 
reż . Helmut Kajzar 
scen. Krzysztof Zarębski 

OPOWIESć SCENICZNA O ALEKSANDRZE BŁOKU 
Al. Sztejna 
reż. Ka zimierz Braun 
sce n. Jadwiga Czarnocka 

JEGO MAŁA DZIEWCZYNKA T. Karpowicza 
reż .. Jacek Wekslcr 
sce n. Wojciech .Ja nkowiak 

Reda k to r prog ram u 
ANDRZEJ F ALKIEWICZ 

Opracowanie gra ficzne 
BA RBARA GUTEKUNST 
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Biuro Obs!Ugi Widzów Teatru przyjmuje zamówienia na 
sprzedaż biletów indywidualnych, zbiorowych, kuponów wy
miennych oraz organizowanie uroczystych akader,1ii codzien
nie w godz. 9-16; tel. 44-32-76; w . 69 i 4 1-37-62. 

Kasa biletowa 44-32-76 w. 19. 

Początek przedstawień wieczornych godz. 19.15 

Stoisko z tea t.raliami czynne w czasie przedstawienia. 
Kawiarnia i palarnia we foy er na I piętrze. 

Wydawca: Państwowy Teatr Współczesr.y 
im. E. Wiercińskiego we Wrocławiu 

ul. Rzeźnicza 12 
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