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VIOLETTA ZAJĄCÓWNA 

Rysował Wasi/ Szaranowicz , 
białornski artysta grafik 

Największy z piszących Polaków, genialny poeta, który wyksztalcil język 
narodowy, nadając mu nieprześcignione piękno i silę. Na tle romantyzmu 
europejskiego dzieła Mickiewicza stanowią wybitną, orygmalną pozycję. Dojrzalość 
i ś wietność tran spozycji literackiej motywów ludowych w „Balladach i romansach", 
klasyczna doskona1ość „Sonetów krymskicl1", mistrzostwo epickie PANA 
TADEUS ZA, li lo zoficzna poetyckość liryków lozańskich , wreszcie żarliwa 
po s ti;:powość publicystyki „Trybuny Ludu", określają wyjątkowe stanowisko 
Mickiewicza w dziejach piśmiennictwa nie tylko polskiego. 

Jednym z jego najdonioślej s zych utworów są „Dziady" - poemat dramatyczny 
uks ztałtowany z niezwyklej , wizyjnej wyobraźni ożywionej uczuciami 
prometejskiego patriotyzmu i miłości romantycznej , doprowadzonej do najwyższej 
potęgi wyrazu . 

Mickiewicz napisał w 18 36 roku jeszcze dwa dzieła teatralne po francusku 
dramat w pięciu aktach ,.Konfederaci Barscy" i tragedię pięcioaktową „Jakub 
Jasiilski". Były one przeznaczone dla scen paryskich; oba z.aginęly przed 
wystawieniem. 

Niejednokrotnie też podejmowano inscenizację utworów poetyckich 

Mickiewicza . Red. 
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Stal dwór szlachecki, z drzewa , lecz podmurowany ... 

Stanisław Tarnowski 

PIEŚNI OGROMNYCH DWANAŚCIE 

Dn ia 8 g rudnia 1832 roku 
pierwszy raz wspomina Mickiewicz 
o ~woim nowym dziele w liście do 
Odyńca: „zacząłem pi sać poema 
szlacheckie w rodzaju HERMANA I 
DOROTEI , już ukropiłem tysiąc 
wierszy, tutejszej szlachcie bardzo 
s ię to podoba". D ni a 12 s tyc znia 
l 833 roku pisze do Gan:zyńskiego: 
„p iszę powoli poema sie lskie. już 
ma m prawie cale dwie piesni " ; dalej 
-w kwietniu - „wiejski poemat"' jest 
już „moim pieszczonym dzieckiem, 
pisząc zdaje mi się, że w Litwie 
siedzę", „wiele mam zam iarów ale je 
odpędzam aż to skończę". Nie tylko 
zamiary, wypadki, i Lo s mutne, 
mianowicie choroba Garczyńskiego, 
ostatnia z nim podróż do 
południowej Francji, ś mierć jego, 
ni e mowiąc o drobnych 
zmartwieniach, stawały na drodze 
ulubionemu dziecku. Przecież pilno 
temu dziecku na świat w 
li stopadzie (13) 1833 roku już 
w-o słodo pięciu pieśni, już mu tylko 
trzech brakuje (myśli autor) i nie 
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jest już bezimiennym poematem 
wiejskim lub szlacheckim, jest już 
ochrzczone, już nosi swoje 
ni e śmiertelne imię, już się o nim 
mówi jako o PANU TADEUSZU. -
Z końcem roku 1833 lub początkiem 
1834 donosi pani Klaud ii Potockiej, 
że kończy swoje najmłodsze 
dziecko, które jako najmfodsze 
naj bardziej teraz lubi; a w lutym 
1834 roku, bez oznaczenia dni a. 
pi sze do Odyńca: ,.TADEUSZA 
wczo raj skończyłem! Pieśni 
ogromnych dwanaście. Wiele 
marnosc1, wiele też do brego 
będziesz czytał. o tam najlepsze . to 
obrazki z natury kreś lone naszego 
kraju i naszych obyczajów 
domowych". 

Tak więc narodził s ię PAN 
TADEUSZ .... 

„O literaturze doby roma
ntycznej. PAN TADEUSZ" (w) „ 
O literaturze polskiej XIX 
wieku". Wybór i opracowanie 
Henryk Markiewicz, s. 297. 

Kazi1nierz Wyka 

Flers puszcz litewskich 
czy li teatr w zaścianku 

( ... ) Uderzony świe tnośc ią wątku komediowego obecnego w kształcie 

arty s tycznym PANA TADE USZA, jak zaws ze skłonny do pikantne.i metafory 
literackiej , na zwis kiem jednego z pary wspó lnie pi · uj ących komediopisarzy 
francuskich, Cail laveta i Flcrsa. nazwał był Mickiewic za Tadeusz Boy-Żele1iski 
Nie myląc s i~\\" in tem.:ji . a le na pewno cl1ybiając w metaforze krytycznej bo klo to 
był Robert de Fle rs. ju ż cl 7.i s i<ij trzeba komentować . 

/ .;_iwolal w ten sposób Boy-Żelci'1ski , kiedy s lucha·I Marius z;_i Ma szy1i ski cgo 
recytujqcego nocną rozmow~ Tadeuszu z Telimeną (ks. VIII) : 

„Cóz za \\· spania·ly komediopi sa rz tkwił w tym l.itwini e! Jaka znajomość 

''szystkic h krc,:tych dró żek se rca' Co za chwyt m(;! skiej i żc1\ sk i t!j psychologii' Każde 

s1owo 11ieo111ylnc, każde arcyclzidcm dowcipu. A ta lckku~ć ! T o Fkrs puszu 
I i tcwskich r „ 

Właśnie dwukonną bryką wjechał miody panek . 
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Metafora Boyowska była uprawniona, albowiem w Soplicowie obok powieśc i 
ogarniającej cały zespól postaci poematu , obok dramatu przesuniętego przed próg 
akcji, lecz wybuchającego mimo to w niej na skutek obecności księdza Robaka -
rozegrała się jeszcze znakomitJ komedia. Komedia w zaścianku . Ona jest tym 
drugim, i ważniejszym, ogniwem dwuczłonowego tytułu. 

W jakim sensie można mówić o komedii w PANU TADEUSZU? Wśród wielu 
wątków tego poematu przewija się jeden, który od początku do końca posiada 
charakter komediowy. Dlatego, że wszelkie zawarte w nim perypetie 
psychologiczne nabrały tej właśnie tonacji artystycznej. Historia Telimeny, 
Tadeusza i Hrabiego , uwieńczona zgoła nieoczekiwanym u początku poematu 
małżeńst•vem Telimeny z jeszcze innym partnerem - z Rejentem. 

Wątek ten rozpoczyna się w sposób teatralny. Telimenie ofiarował gospodarz 
poematu to, co w gwarze teatralnej nazywa się dobrym wejściem. Wszyscy już 
dawno są zebrani przy wieczerzy w sieni zamkowej, kiedy 

z potrawą czwartą 
Wszedł służący. i raptem boczne drzwi otwarto. 
Weszła nowa osoba. przystojna i młoda; 

Jej zjawienie się nagle, jej wzrost i uroda, 
Jej ubiór zwrócił oczy; wszyscy ją witali. 
Prócz Tadeusza, widać. że ją wszyscy znali. 

Dalsza prezentacja 
osoby po zwoliłaby ją 
ubrać i ucharakteryzować 
zgodnie z intencją poety , 
gdyby ten moment 
przyszło przełożyć na 
mowę i gesty sceniczne. 
Ów wątek nie mniej 
komediowo zamyka s ię 
w księdze Xll. Znów 
wszyscy goście już 
dawno zebrani przy 
biesiadnym s tole , znów 
opóźnienie i teatralne 
wejście, które na 
wchodzącą parę każe 
zwrócić szczególną 

uwagę. Znów typowo 
teatralna, na grze gestów 
oparta sytuacja, kiedy 
włożony sztucznie w strój 
cudzoziemski Rejent nie 
wie jak się ma zachować . 
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Odkryła nieco piersi, 
wygięła się bokiem .„ 

(I, 532-537) 

( ... ) różnicę pomiędzy strukturą dialogową w ogóle a jej okre ś loną funkcją 

komediową sprawdź.my na osobie jednego z największych w poemacie gadułów - na 
osobie Sędziego. Sędzia chociaż wiele i szeroko przemawia nigdy nie \vystępuje w 
sposób komediowy. Nie występuje, dopóki go nie przychwycą i nie podporządkują 
sobie komediowe obroty wydarzeń . Kiedy Tadeusz wciągnął go w swoje naiwne 
wykręty związane z romansem cioci Telimeny, nudnawy w języku Sędzia jakże się 
nagie ożywia. ( ... ) 

Sędzia wąs kręcąc. z gniewem na chfopca spoziera{: 
„ To Waść tak szczery? takeś mi serce otwiera!.? 
Naprzód ów pojedynek' potem znowu milofr. 
I ten wyjazd. oj' jest tu w rym jakaś zawilość. 
Już mi gadano. jużem kroki Waści zbada/I 
Asan balamut i trzpiot. Asan głupstwa gada/. 
A gdzież to Asan chodził onegdaj wieczorem. 
Czego Asan jak wyżeł tropi/ pode dworem? 
O Tadeuszku ! 1eśli może Asan Zosię 
Zbałamuci/ i teraz uciekasz:' mlokosie, 
To Sil( Waci nie uda! Lubisz czy nie lubisz. 
Zapowiadam Asanu, że Zosi<( po:Hubisz. 
A nie. to bizun - ;utro staniesz na kobiercu.' 
I gada mnie o cwciach' o niezmiennym sercu (.„) 

To jest osoba i monolog z komedii Aleksandra Fredry, z jej środków 

charakteryzowania postaci, właściwych \.vszystkim wielkim komediopisarzom. 
Indywidualność sarna siebie rysuje w tym monologu, zarówno swój stan aktualny, 
jak cechy ogólne i trwałe.(„ .) 

..Sędzia spełnił Robaka rozkazy 
I usiada na /6żku przy nim; a Gerwazy 

Stoi, łokieć przytwierdza na głowni rapiera. 
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Elementy dramaturgiczne PANA TADEUSZA nie kończą się na naszkicowanym 

skrzyżowaniu struktur dialogowych z gawędziarską charakterystyką środowiska, z 

oddawaniem głosu powiatowym i zaściankowym gadułom i sensatom. Elementy te 

posiadają z kolei pewne skupienie o charakterze teatralnym, ściśle związane z 

nowoczesną formą teclmiki powieściowej. ( ... ) 

Mickiewicz tym chwytem powieściowym wielokrotnie się posłużył w PANU 

TADEUSZU. Goście soplicowscy prawie wyłącznic charakteryzowani są przy stole 

lub przynajmniej podczas chodzonego śniadania. 
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„Flers puszcz litewskich czyli teatr w zaścianku" (w) „PAN TADEUSZ". 

Studia o poemacie. 1963, s. 222-23 l. 

K. Wyka odwołuje si~ do T. Boya-Żeleńskiego: ,.Mickiewicz a my" 

- „Pisma" (t. IV, s. 52). 

W mieście pobliskim stanął główny sztab książęcy, 
A w Soplicowie obóz czterdziestu tysięcy 
I ze sztabami swymi jeneral Dąbrowski, 
Kniaziewicz, Malachowski, Giedrojć i Grabowski. 

Juliusz Słowacki 

O PANU TADEUSZU 

Tylekroć byly już. cytowane te oktawy i nigdy nie będzie dosyć ich powtarzania : 

Jednak w tej cudne; epopei żyją; 
W ich lasach trąba gada boskie trąby 
Odzyi.vają się wnet w sosnach i wyją . 
Patrzcie, jak len żubr od pękniętej bomby 
Cofa się .. ·. patrzcie. jakie wianki wiją 
Z wiejskiego kwiatu wiejskie dziewosłęby . 
Słuchaj i patrzaj, bo jako zjawienie 
Litwa ubrana w tęczowe promienie 

Wychodzi z fasu. - Z taką chwalą 
Potrąca/ lutnią ten śpiewak Litivinów, 
Że mv~lisz dotąd, że to echo grało. 
A to anielskich był gfo serafinów 
Grzmotami jego niebo odegrzmialo . 
Chociaż Gofredów nie mia/ i Baldwinów 
Ani mógł morza wiosłami zamącić, 
Ani księżyca z wież krzyżowych strącić. 

Jednak się przed tym poematem wali 
Jaka.~ ogromna ciemno.ki stolica. 
Coś pada . my.~my slyszeli - slurhali.· 
To rws się cofnął - i odwróci/ lica, 
Bv spojrzeć jeszcze raz na piękno.fr- w dali, 
Która takimi tęczami zadzwyca, 
Takim różanym zachodzi obłokiem . 
Idźmy - znów .-zasu Bóg postąpi/ krokiem 

„Beniowski". Pocma. (w) „Dzicla". T. III. Poematy. 
Opracował Jerzy Pelc. 
Wrocław 1949. Pieśń VIII, wiersze: 113-136, s. 256-257. 
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Mieczysław Giergielewicz 

BIESIADA 
JAKO WĄTEK LITERACKI 

Biesiada ujmowana jako wątek literacki ma za sobą powagę samego 
Homera. W ILIADZIE ucztują nie tylko śmiertelnicy, ale i bogowie. 
Proste obyczaje panujące wśród Greków zaznaczały się i w jadle. 
Baran lub wieprz wystarczały za najwykwintniejszy bankiet godny 
królów. Wino w warunkach greckich było dostępne dla wszystkich. 
Jako przykład uczty homeryckiej służyć może np . pośmiertna stypa, 
którą urządził Achil na cześć zabitego Patrokla: 

Liczna przed namiot wodza schodzi się gromada, 
Gdzie ją wspaniała czeka pogrzebna biesiada. 
Wypasie wolv, bite zabójczy m obuchem, 
Pada!y oddając dech z ryczeniem głuchym; 
Rżnęli i lekkie kozy, rżnęli owce białe 
l odyńce, długimi kiami okazale. 
Młódź wielkie mięsa sztuki ponad ogniem piekła, 
A krew bydląt przy zmarłym strumieniami ciekła. 

Pieśń XXIII. Przekład: Franciszka Dmochowskiego. 

Wybredniejsze nawyki gospodarzy z Soplicowa miały niewiele 
wspólnego z takim prymitywem - ale wszystko zmieniło się w czasie 
zajazdu. Wówczas przebłysnęło w poemacie jakby wspom nienie 
niewymyś lnych rozkoszy homeryckich , w których czynnikiem 
rozstrzygającym była nie tyle jakość, ile ilość . Povvtórzył się również 
typowo homerycki obraz rzezi wśród zwierząt: 

Kropiciel stanowisko zajqwszv w oborze, 
Jednego wolu i dwa cielce w iby zakropi!, 
A brzytewka im szablę w gardzielach utopii. 
Szwie/ko równie cz_vnnie używa! swej szpadki, 
Kabanv i prosięta kolqc pod !opatki. 

Szczególnym zestawieniem PANA TADEUSZA ze starożytnym 
eposem zajmowali się między innymi Antoni Gustaw Bem, Wilhelm 
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Bruchnalski, Walery Gostomski, Stanisław Windakiewicz, Tadeusz 
Sinko i inni. Spośród motywów mitologicznych związanych z jadłem 
wyróżnić należy obraz Zosi w otoczeniu dzieci chłopskich, którą 
wyobraźnia Hrabiego prze i s toczyła w nim fę Amalteję, karmiącą 
rogiem kozim boskie pacholę. Na homerycki zakrój uczty wieńczącej 
zajazd wskazywałoby zamknięcie tej sceny reminiscencją z Homera: 

Tak zwycięzców zwyciężvl w kmicu sen. brat śmierci 

( ... )Ale najpogodniejszy pokaz humoru kulinarnego przejawił się 

w związku z końcowym popisem kuchni soplicowskiej. /\by ten humor 
uchwycić wystarczy przyjrzeć się bliżej jadłospi s owi ostatniego 
reprezentacyjnego przyjęcia: 

... barszcz królewskim zwanv 
l rosół staropolski sztucznie gotowany (..) 
Dalej inne potraw_v, a któż;e wypowie! 
Kto zrozumie nieznane już za naszych czasów 
Te pó!miski kontuzów, arkasów, blemasów 
Z ingredyjencvjami pomuchl, figatelów, 
Cybetów, piżm, dragantów, pinelów, brunelńw. 
Owe rvbv 1 łososie suche, dunajeckie, 
Wyżvny, kawijmy weneckie, tureckie, 
Szewki główne i szczuki podgłówne, lokietnc, 
Flqdrv i kmpie ćwiki, i kmpie ·zlachetne 1 

W końcu sekret kucharski: 1 ~vha nie krojona, 
U głowy przvsmażona, we środku pieczona, 
A mająca potrawkę z sosem 11 ogona! 

Zaraz po kontuzie, k.ióra jest rodzajem rosołu i nie powinna być 
chyba podawana na półmisku, wymienił poeta dwa desery, aby 
nas tępn.ie wspomnieć o rybie morskiej - pomuchli, oraz figatelach, czyli 
pulpetach. Na miejscach dalszych znal azly się wonne przyprawy -
cybety i piżmo, po czym znowu powrócila seria d311 słodkich: draganty 
(właściwie raczej przyprawa), pinclc , i brunele. Po tym wszysrkim 
dodał jeszcze Mickiewicz długą listę różnych ryb, wśród których 
wymienił również „kawijary" ... 

Jak widać lista jest trochę nieuporządkowana. Nie stało się to , 
oczywiście, przypadkiem - układał ją przecież nie smakosz, lecz poeta 
i humorysta. 

„Gastronomia Mickiewicza" (w) „Studia i spotkania 
literackie", s. 72-73, 90-91. Fragmenty. Tytuł od redakcji. 
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Tadeusz Mikulski 

AUTOGRAF 
PANA TADEUSZA 

Bohdan Zaleski w swoich 
wspomnieniach literackich „Adam 
Mickiewicz podczas pi sania 
drukowani a Pana Tadeusza'', 
kreślonych 20 pażdziemika l 874 roku, 
opowiedział zdarzenie sprzed lat 
czterdziestu : 

„ W połowie lutego 1834 r„ wieczór, 
pod szarą godzinę" - dopomóżmy 

pan1ięci gawędziarza: 13 lutego 1834 -
„kiedyśmy s ię już zebrali byli przy ulicy 
Saint-Nicolas i po cichu gwarzyli , 
widząc gospodarza w drugim pokoju 
przy kominku, szparko machającego 
piórem po papierze, powstał od stolika 

Skończył. Czekajq wszyscy Macieja wy-roku. 
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Adam z ro zpromienioną twarzą i 
zawołał klJ nam: „chwała Bogu' Oto w 
tej chwili podpisałem pod Panem 
Tadeuszem wielkie finis." Radośnie za 
nim pmvtórzyliśmy: chwała Bogu'" i 
wykrzyknęliśmy trzykrotnie wivat! z 
oklaskami, przy winszowaniach i 
uśc i skach jak najserdeczniejszych." 

Na próżno szukamy śladów tej owej 
„wielkiej fin is" w autografie „Pana 
Tadeusza". Brulion księgi XI! nie 
dochował się w całości, brak mu 
drugiej połowy rękopisu. Odpis na 
czysto , pisany ręką samego 
Mickiewicza ma wprawdzie kartę 

ostatnią, ale tutaj zam iast „wielkiego 
finis'' znajduje się słowo „Konieć " , 
wyrażone przez poetę nowogródzką 
polszczyzną. 

(„ .) Na stoliku Mickiewicza leżało 
wówczas więcej kart, niż ich dzisiaj 
możemy naliczyć. Rękopis „Pana 
Tadeusza" miał swoją własną historię, 
z której wyszedł nie bez strat i 
okaleczeń. Podawany z rąk do rąk, jak 
pamiątka narodowa, dzielony na 
cząstki, cięty boleśnie nożycami 
wielbicieli i zapamiętałych bibliofilów, 
nie stanowi dziś całośc i dzi eła. Mimo 
to „Pan Tadeusz", drukowany zaraz 
staraniem Aleksandra Je!owieckiego, w 
nakładzie 3.000 egzemplarzy (T. l-2 
Paryż l 834 ), ocalał także, choć 
niekompletnie, w rękopisie autora.( .. ) 

Gdy Aleksander Jełowieck i , 
wydawca epopei. zanosił dzi eło do 
drukarni A. Pinarda w Paryżu, nie 
otrzymał na szczęśc i e rękopisu autora . 
„Pa na Tade usza" składała czeladź 
francuska w oficynie Pinarda na 
podstawie kopii. którą robili Ignacy 
Domejko czy Stefan Zan, przyjaciele 
autora. Z tego te ż powodu rękopis 

Rfkopis autora. 

„Pana Tadeusza" uszedł śladów farby 
drukarskiej czy odcisków rąk zecerów. 

Ale Mickiewicz czuwał nad tekstem 
i dopełniał go do końca. Bohdan 
Jański, korektor wydania, zachował 
kilka skrawków, na których poeta 
notował redakcje ostateczne 
poszczególnych fragri1entów oraz tytuły 
i treść ksiąg I! , II!, IV, XI!, 
umieszczone ponad tekstem dopiero w 
druku. Podobnie w czasie prac 
drukarskich Mickiewicz spostrzegł, że 

poematowi należą si ę jeszcze 
„Objaśnienia". Napisał je gdy kolumny 
składu były już przełan1ane, rozsypując 
w tekście odsyłacze do stronic wydania 
Jełowieckiego. Autograf ten , 
powierzony Jańskiemu, który 
pośredniczył między Mickiewiczem i 
dru karnią, został dobrym trafem dla 
badań zachowany. 

Adam Mickiewicz „Pan 
Tadeusz". Podobizna rfkopisów. 
Przygotował, wst~p i objaśnienia 
napisał Tadeusz Mikulski. Wrocław. 
Zakład Narodowy Imienia 
Ossolióskjch. 1949, s. V-VII. 
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ANTY - PANT ADEUSZ 
-TRANS-ATLANTYK 

Związki Gombrowicza/. Mickiewiczem, 
zwlaszcza relacje między ich dzielami zwykło się 
ujmować w ostrej opozycji, której 
najjaskrawszym przykładem jest TRANS
ATLANTYK odczytywany jako „anty-PAN 
TADE SZ" Bardzo więc jednoznacznie i 
jednostronnie. 

Zbigniew Majchrowski GOMB-
ROWICZ BŁOŃSKIEGO (w) Dialog nr 4, 
1995, s. 113 

„Bronię Połalów przed Polską" - powiada 

Gombrowicz. Cóż to znaczy? Chodzi głównie o 
obronę suwerenności indywiduum przed 
„patriotycznym terrorem", przed stadną 
mitologią, przed imperatywem nakazującym 

chwalić swoich, chelpić się cudzymi myślami i 

Autograf ostatniej strony „Pana Tadeusza" 
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osiągnięciami (bo polskie), ograniczać zaś 
swobodę wlasnej osobowości. 

TRANS-ATLANTYK jest bluźnierstwem co 
się zawiei Glówny bohater, którym począw.izy od 
tego tomu będzie już w ka7..dej powieści po proSh1 
„Witold Gombrowicz", odmawia udziału w 
zbrojnej walce z wrogami ojczyw y, poznaje 
ekscentrycznego milionera-homoseksualistę, 
Gonwla, i bierze udział w intrydze, by rzucić mu 
w ramiona pięknego chlopca, syna nieska7jtelnego 
polskiego szlagona. Bohater oczywiście waha się 
i często wypiera swtj apostazji, z c;xgo wynika, że 
w końcu nikomu nie dochowuje wiary, zdradza 
też wszystkich na prawo i lewo. 

Akcja powieści toczy się w Argentynie i 
stanowi w pewnej mierze literacką replikę 
przypadków samego Gombrowicza, ale 

jednoczdnic stylizacjajęzykowa na sarmacką 
gawędę oraz obecne w tekście konsekwentne, 
clili!.ć parodystyczne, nawiązania do PANA 
TADEUSZA, czynią 7. tego utworu aliaż, wysoce 
dwuznaczny, gdzie elementy różnych kultttr, 
obyczajów, wątków literackich swobodnie się 
mieszają, Bohater musi wybierać między 
sztywną, osadzoną w narodowej, tradycji fonną, 
którą reprezentuje ojciec lgnaca, a anarchi
styc znym chaosem 1 bogactwem, 
usymbolizowanym w estancji Gon7,ala, W m i ar~ 

rozwoju akcji wybór ten staje się coraz 
trudniejszy - i w koilcu, w final e ksiązli, gdy w 
starciu dwóch idei ma już popłynąć krew, 
pojawia się niespodziewanie trzecie 
rozstrzy gnięcie - spór cal y tonie w 
oczyszc<ającym garganhucznym śmiechu_ Więc: 
ani „ojczyzna", ani „synczyzna", tylko walka o 
dystans wobec wszelkiej idei i każdej obsesji. 

Autor kilkakrornie obszernie wyjaśnia! sens 
swego dzida, broniąc się przed opacznyrn jego 
rozumieniem; 111. in. przed niesłusznym i 

zarzutami braku patriotyzmu. 
Witołd Gombrowicz TRANS-

ATLANTYK. Wydawnictwo Literackie, 
1986. Nota wydawcy, s. 121-122. 

Stoją drabi -
poznał ich Gerwazy, 

niestety' 
Moskale.'.'·' . 

RYS 'NKI ANTONIEGO 
UNlECHOWSKIEGO 
Wykonan<: m i strzowską kreską ry sunki 

Antoniego Un iechowsKi ego, które publikujemy 
w naszym „Programie", &ume.szczone zostały w 

drugim z kolei przckladzie epopei Adama 
Mickie wic ;;a na język niemiecki pL „Pan 
Tadeusz oder die k tLte Fehde in I .ilauen", w 
pr-.a:kladzic poetyckim Ilennarma Buddensicga. 
Eidos Verlag Mrn:nchcn_ 1963. 

Zaś pierwszy pm:klad najc,:zyk niemiecki pl., 
,,Pan TadeusL oder der let7te Eintritt in Lrtauen", 
Versepos in zwoelf Buechern, w przd ladzic 
poetyckim Waltera Parntza, ukaza l się w 
Autbau-Vcr lag, Berlin, w l 955 roku, z 
il ustracjami Elviro Andriołłicgo, 7.nanymi w 
Polsce od 1881 roku, kiedy po raz pierwszy 
ozdobi ly krajowe wydanie „Pana Tadeusza" , 

Doskonałym ił wmatorem „Pana Tadeusza" 
był równ i eż Tadeusz Gronowski. Wydanie 
„Pana Tadeusza" in folio, w 100 rocznicę 
śmierci poety, tLl,;azalo s ię w 1950 roku, z jego 
barm1ymi ilustracjami, w na.kładzie 250 OOO 
egzcmplarz,y, staraniem wydawnictwa Książ,ka i 
Wiedza. 

.JAP 
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~ GASTRONOMIA 

1 P.p „ 
9 . " ·Ji 
sIZoi:..· 
9 RYal'V,;a 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO 

-HANDLOWE 

" 
I ZOL" 

*OKNA 
*DRZWI 

*ROLETY 
*WITRYNY 

OGRODY ZIMOWE Z PCV 



PRZEDSI!:;;BIORSTWO PRODUKCYJNO 
Rok zalużc 11ia 19R8 HANDLOWO-USŁUGOWE 

Biuro Zarządu .· Sosnowiec. ul. Kresowa 1, skr. pacz. 59 tel. 199-75-83 

• DRUKARNIA 
• PRZYGOTOWALNIA OFFSETOWA 
• INTROLIGATORNIA 
• KSERO 
• WYDAWNICTWO (tel. 66-18-02) 

PUNKT FOTOGRAFICZNY 
SOSNOWIEC 3-MAJA 17, (ORBIS) 

TEL 66-30-74 

ł FOTO EKSPRES 

NA JAPOŃSKICH MASZYNACH NORITSU 

ł FOTOREPORTAŻ - VIDEOREJESTRACJA 

Polecamy 

li 11 

N\f-OITERRA NfAl\t 

zaprasza 
od godz. 1 2.00 do ... 

.. .. k o 1i c a św i a t a 
na dani a włos k ie 

i nie tylko! 
w niedziele od godz. 17 .00 

So n owi e c, 3-go Maj a ·1 (Pl ster Mi o d u) 
te I. : 6 6 B ·1 2 

tradycyjne dan ia włoskie i greckie, 
które są naszą specjalnością 
m.in. spaghetti, lasagne, 
sałaty, dania mięsne 
oraz desery, różne rodzaje kaw, 
napoje, drinki i inne przysmaki 

ORGANIZU JEMY P R?YJĘCIA 
OKOLICZNOSCIOWE 

DO 40-tu OSÓB i 

~ENCJA REKLAMOWA 41-200 Sosnowiec, Targowa 8 



Zastępca dyrektora 
ALFRED KOWALSKI 

Główny księgowy 

EDWARD DANEK 
Dział Upowszechniania Teatru 

URSZULA CIESIELSKA, JOLANTA SOSZYŃSKA, REGI
NA GOŁĘBIOWSKA 
Kierownik techniczny 

JERZY KOTULA 
Zespół obsługi sceny 

Sekcja światła i dźwięku: MACIEJ KĘDZIERSKI- kierownik, 
PAWEŁ DĄBEK, EUGENIUSZ PIOTROWSKI, 

montażyści sceny: ANDRZEJ GÓRSKI - brygadzista, ZBI
GNIEW MALINOWSKI, WŁODZIMIERZ WIEWIÓRA, 

MARCIN WIĘCŁAWEK 
Pracownia perukarska: ZDZISŁAW A MOLĘDA 

- brygadzistka, ZOFIA SEGDA. 
Garderobiane: MARIA BRUDEK- brygadzistka, JANINA 

KURDZIEL, 
W ANDA ZYGMUNT. 

Rekwizytorka: DANUT A PA TER. 
Pracownia krawiecka męska: 

HALINA GOCYŁA, JÓZEF BIEDRA. 
Pracownia krawiecka damska: 

MARIA STEFANIK - brygadzistka, MARIA BRONISZ, 
JOLANT A STOMP EL 

Pracownia modelatorska: 
ANDRZEJ SŁOWIŃSKI, 

Pracownia stolarska: 
WITOLD KRACZYŃSKI, ZDZISŁAW WĄŻ, 

KAZIMJERZ ZIMNY 



PAN TADEUSZ W TEATRZE 
W 1946 roku Teatr Rapsodyczny w Krakowie wystawił montaż scenicz

ny PANA TADEUSZA, w opracowaniu Zdzisława Hierowskiego, w insce
nizacji i reżyserii Mieczysława Kotlarczyka. 

W 1955 roku studenci Szkoły Dramatycznej w Lublinie wystawili adap
tację PANA TADEUSZA na Festiwalu Sztuki. 

W 1959 roku Teatr Rapsodyczny w Krakowie dał nową inscenizację 
PANA TADEUSZA w opracowaniu i realizacji Mieczysława Kotlarczyka. 

W 1971 roku Adam Hanuszkiewicz skomponował serial telewizyjny pt. 
PAN TADEUSZ. 

W 1978 roku Teatr Polski w Szczecinie zrealizował adaptację PANA 
T AD EU SZA Jerzego Adamskiego, w reżyserii Janusza Bukowskiego, ze sce
nografią Barbary Jankowskiej i Małgorzaty Treutler, z muzyką Andrzeja 
Kurylewicza. 

W 1995 roku Teatr Zagłębia realizuje tę właśnie adaptację Jerzego Adam
skiego, w reżyserii Mieczysława Górkiewicza. 

Red. 

Zwracamy uwagę widzów na elementy scenografii naszego przedstawie
nia. 

Plansza I wykonana została na podstawie plakatu Jerzego Moskala - zna
nego artysty-grafika i scenografa. 

Plansze: II i III malował Jerzy Kotula. 

1897 Wydawca Programu: TEATR ZAGŁĘBIA 
Redakcja i opracowanie literackie: 
JAN PIERZCHAŁA 
Opracowanie graficzne: 
JERZY MICIAI\. 
Współpraca fotograficzna: 
JÓZEF BROM - USŁUGI FOTO-VIDEO. Sosnowiec, 
ul. Dekerta 5. 
Skład i łamanie: „PROGRES"- Sosnowiec, 
ul. Kresowa l. Tel. 66 18 02. 
Druk: „PROGRESS"- Sosnowiec, ul. Kresowa 1. Tel. 199 75 83 


