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O Dziadach części Ili powiedzieć można niemal wszystko, 
wszakże poza jednym, że był to utwór żartobliwy, że podej
mował poetycką grę konwencjami i z kokieteryjną przewrot
nością prowokował kontrowersyjne reakcje odbiorców. ( ... ) 
Dlaczego zatem utworowi, który w 1832 roku po klęsce pow
stania miał wyjaśniać sens współczesności, nadawał 
Mickiewicz tytuł nawiązujący do tekstów wcześniejszych, 
napisanych w zupełnie innych warunkach, wydanych 
dziewięć lat wcześniej (w 1823), i na dodatek czynił go 
częścią trzecią wobec wcześniejszych drugiej i czwartej? ( ... ) 
Stwierdzenie, że część Ili była numerem kolejnym po dwu już 
istniejących, trudno uznać za wyczerpujące problem, podob
nie jak sugestie, że numeracja nawiązywała do romantycznej 
poetyki fragmentu. ( ... ) 
Poeta musiał zdawać sobie sprawę, że odbiorcy, wiedzący o 
istnieniu części li i IV, umieszczać będą część Ili między nimi, 
bo przecież trzy mieści się w ciągu liczbowym między dwa i 
cztery. Wiedział wszakże również, że to matematycznie wyz
naczone usytuowanie stanie się niełatwą zagadką. 
Proponował przecież utwór zupełnie inny od wileńsko
kowieńskiego misterium i innym sprawom poświęcony. 
Tajemnicę numeracji czynił więc istotnym kluczem interpreta
cyjnym, który umożliwiał uporządkowanie elementów owego 
polifonicznego „arcydramatu". 

Nie ulega wątpliwości, że Dziadów część Ili stanowiła 
próbę przemienienia klęski powstania w historiozoficzne 
zwycięstwo. Temu służyła przecież kreacja mesjanizmu. 
Chcąc wszakże określać sens aktualnej sytuacji i progno
zować przyszłość narodu, nie mógł zrezygnować autor z 
uporządkowania osobistych dylematów. Dziady drezdeńskie 
napisał między innymi po to, by odzyskać moralne prawo 
wyrokowania o narodowych losach. Prawo to bowiem 
zostało (zdaniem samego poety) mocno nadwątlone 
wydaniem Konrada Wallenroda. 
Od okresu wileńsko-kowieńskiego, od Ody do mfodości i 
ballad, konsekwentnie kreował Mickiewicz koncepcję poety z 
boskiego natchnienia, który dzięki przeżywaniu miłości 
potrafi docierać do tajemnic bytu. Poeta ( ... ) stawał się, w 
myśl tej koncepcji, wieszczem w najdosłowniejszym rozu
mieniu tego słowa. Status profety narzucał jednak zasad
nicze wymogi. Albo jest się prorokiem i nie można się mylić, 
albo popełnia się pomyłkę i trzeba ze wstydem przyznać się 
do uzurpacji. Mickiewicz zaś popełnił pomyłkę zasadniczą. 
W Konradzie Wallenrodzie zupełnie nie rozpoznał boskich 
wyroków. Mało, że kazał swojemu bohaterowi wybierać 
między etyką chrześcijańską a skutecznością, mało, że 
pozwalał mu składać fałszywe śluby (prawdopodobnie 

również zakonne), to jeszcze budował opozycyjny wobec 
jedynego boskiego „narodowy kościół pamiątek". Była to 
czysta herezja i zupełne niezrozumienie praw boskich. 
Tymczasem czytelnicy nie przejęli się usterkami tej „broszury 
politycznej" Uak później określał utwór sam Mickiewicz) i 
mało, że zastosowali się do jej wskazówek, to jeszcze w cza
sie powstania uznali ją za niemal najważniejszy utwór poety. 
„Słowo stało się ciałem, a Wallenrod Belwederem" pisano 
na murach walczącej Warszawy. Utwór Mickiewicza 
przełamał wątpliwości moralne spiskowców. Powstanie 
zainicjowali bowiem atakiem na wielkiego księcia 
Konstantego, który był naczelnym wodzem ich armii. 
Wymagało to złamania przysięgi wojskowej. Mickiewicz 
wspierał więc duchowo walczących przede wszystkim jako 
autor Konrada Wallenroda. Tymczasem po wyjeździe z Rosji 
konsekwentnie się od tego utworu odżegnywał. 
Wrócił bowiem do koncepcji poety z boskiego natchnienia, 
który może określać przyszłe losy narodu. Wallenrod, 
którego wszystkie egzemplarze najchętniej „spaliłby na jed
nym stosie'', zaczął mu wówczas straszliwie przeszkadzać. 
Czytelnicy, którzy nie traktowali dosłownie pozy proroka, 
dylematów tych niemal nie dostrzegali. Mickiewicz jednak dla 
własnej wiarygodności musiał coś zrobić z owym ewident
nym błędem, choć tak naprawdę nic zrobić nie było można. 
Dlatego właśnie, że Dziady drezdeńskie usiłowały udowodnić 
coś, co udowodnić było bardzo trudno, stawały się tak 
skomplikowane. Poeta próbował bowiem wmówić czytel
nikom, że sam Bóg chciał, aby jego prorok się pomylił, jako 
że inaczej błędu profety usprawiedliwić nie można. 
Nie przypadkiem dramat rozpoczyna się monologiem Anioła 
Stróża, który przyznaje, że inspirował niezbyt przyjemne 

doświadczenia bohatera: 
Ja, syn chwały nieśmiertelnej, 
Przybierałem wtenczas postać 
Obrzydłej larwy piekielnej, 
By cię straszyć, by cię chłostać; 
Tyś przyjmował chłostę Boga 
jak dziki męczarnie wroga. 
(Dziady cz. Ili, w. 35-40) 

Chłostę uznawano wówczas za normalny zabieg wychowaw
czy, stosowany często w praktyce szkolnej. Żaden zaś sys
tem pedagogiczny nie zakładał wyrządzania krzywdy tym, 
których dotyczył. Bóg zatem, doświadczając naród i boha
tera, też nie działał na ich szkodę. Na początku dramatu wie 
o tym wszakże jedynie Anioł Stróż. Zbuntowany bohater 
przyjmuje boskie napomnienie „jak dziki męczarnie worga", 



Fragment Części IV 

Gustaw- Roman Gramziński 

Część II 
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Konrad - Roman Gramziński 
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Scena II 
Konrad - Roman Gramziński 

Aniol - Alicja Mozga 
Diabel I - Wiesław Kowalski 

Diabel II - Waldemar Czyszak 
Scenam 

Konrad - Roman Gramziński 
Ks. Piotr - Włodzimierz Matuszak 
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Archaniol II - Magdalena Kusińska 
Aniol - Alicja Mozga 

Scena V 
Ks. Piotr - Włodzimierz Matuszak 

ScenaIV 
Marcelina - Małgorzata Witkowska 

Ewa - Anna Bonna 
Scena vm 

Konrad - Roman Gramziński 
Ks. Piotr- Włodzimierz Matuszak 

Kapral - Andrzej Błaszczyk 
Prolog 

Konrad - Roman Gramziński 
Aniol - Alicja Mozga 

Duchy nocne - Aleftyna Gościmska 
Wanda Ostrowska, Iwona Żelaźnicka 

Scena IX 

Guślarz - Waldemar Czyszak 
Kobieta - Teresa Kwiatkowska 

Chór - zespół 



czym bardzo martwi i anioła, i przebywającą w niebie; matkę. 
Więzień w pierwszej scenie dramatu daleki jest od 
właściwego rozumienia tego, co się z nim dzieje, i dlatego 
pierwsze słowa anioła brzmią: „Niedobre, nieczułe dziecię!" 
Zagubienie bohatera w lawinie bolesnych doświadczeń 
pozwala wytłumaczyć pozorną niekonsekwencję w kreacji 
bohatera. 
Przyzwyczailiśmy się uznawać symboliczną przemianę 

Gustawa w Konrada za jedną z najbardziej oczywistych scen 
dramatu. Podchodzi do ściany Gustaw, zapisuje fakt meta
morfozy, stawiając dokładną datę, i odchodzi Konrad. ( ... ) 
Podstawowym założeniem większości interpretacji Dziadów 
drezdeńskich było przekonanie, że przemiana Gustawa w 
Konrada jest bezdyskusyjnie pozytywna. „Romantyczny 
kochanek" przeistaczał się w patriotę - „bojownika sprawy 
narodowej", który miał „kochać cały naród". Metamorfoza ta 
wyznaczała wręcz modelowy kierunek ewolucji polskiego 
bohatera literackiego tamtych czasów. Przy takim założeniu 
zapominano wszakże, że Anioł Stróż ubolewał nad więżniem 
i wstydził się mówić o jego działaniach matce. Zapominano 
też, że Wielka Improwizacja - programowa wypowiedź tego 
bohatera, jest wyrażaniem błędu . Aktualne w momencie 
wydania dzieła , a i długo później, emocje polityczne kazały 
nie dostrzegać, że mimo patriotycznej retoryki, Konrad w 
Improwizacji myli się z całą oczywistością. Jest przekonany, 
że może zagrozić Bogu, tymczasem wokół niego krążą trze
ciorzędne diabły i takież anioły, prowadząc grę o duszę . W 
oprawie ludowej szopki buntowniczy monolog ulegał 
radykalnej deprecjacji. Konrad nie mógł, jak mu się 
wydawało, „wydać Bogu bitwy krwawszej niźli szatan", mógł 
tylko skazać się na potępienie, na co czyhały niecierpliwie 
diabełki, bądź z pomocą aniołów uniknąć tej ostateczności. 
Był równie mały, jak każdy ze śmiertelników, o którego duszę 
rozgrywają odwieczną potyczkę złe i dobre duchy. To, co 
mówił, nie miało poza tą rozgrywką większego znaczenia. 
Było następstwem „komety błędu", o której mówią dobre 
duchy. Bóg zaś milczał wobec rozpaczliwych zarzutów. Te 
wszakże również okazywały się zupełnie bezprzedmiotowe i 
także dowodziły zupełnego zbłądzenia wypowiadającego je 
bohatera. 
Nie padło bowiem w Improwizacji ani jedno pytanie, nie 
pojawiła się ani jedna wątpliwość, na które nie przynosiłoby 
odpowiedzi Widzenie Księdza Piotra. 
W kontekście tej wizji okazywało się , że Bóg nie jest „tylko 
mądrością". Mesjanizm nadawał sens nie tylko historycznym 
wydarzeniom. Był koncepcją, która przywracała boski 
porządek w dziełach Mickiewicza. ( ... ) 

Wynikające z wyznaczonej przez Boga szczególnej roli 
doświadczenia narodu realizowały się bowiem nie tylko w 
policyjnych represjach czy klęsce powstania. Mieściły się w 
nich również bolesne rozterki najbardziej wrażliwych jednos
tek, gotowych w zaślepieniu duszę poświęcać dla ratowania 
ojczyzny. Nad nimi też w końcu Bóg się litował, objawiał 
prawdę i wybaczał najcięższe grzechy, bo rodziły się z 
miłości do narodu. Dylematy Konrada Wallenroda i Konrada 
z Dziadów okazywały się więc elementem ceny, którą 
przyszło narodowi zapłacić za szczególną misję. 
Koncepcj,a ta w jedyny możliwy sposób przywracała wiary
godność poecie-prorokowi. Pozwalała mu przepowiadać 
narodową przyszłość, a nawet widzieć w tej przyszłości 
znaczące miejsce dla siebie. Założenia mesjanizmu 
powtórzył Mickiewicz zupełnie jednoznacznie w Księgach 
narodu polskiego. Dziady drezdeńskie poświęcił zaś 
rozwikłaniu własnych dylematów, które jednak rozwikłać było 
można tylko w kontekście mesjanizmu. Wytłumaczył w nich 
bowiem, dlaczego nie rozumiał oczywistych zamiarów Boga i 
dlaczego zwątpił pod naporem trudnych doświadczeń. 
Symboliczna scena przemiany Gustawa w Konrada była 
więc odnotowaniem wynikających z aresztowania początków 
zwątpienia. Imię Konrada odnosiło do Wallenroda ( ... ), gdyż 
Konrad w Improwizacji popełnia dokładnie ten sam błąd, jaki 
popełnił tragiczny rycerz Zakonu, który chciał ojczyznę 
ratować bez Boga. 

W tym kontekście oczywista i logiczna staje się numeracja. 
Klamra Dziadów części li i IV okazuje się uniwersalna. Dziady 
drezdeńskie kończą się również sceną Noc dziadów, bo w 
gruncie rzeczy i dzieci, co „nie zaznały goryczy ni razu", i 
pasterka, i aktorzy wielkiego dramatu narodowego, wszyscy 
na jednakowych prawach uczestniczą w walce dobra i zła , 

której stawką jest zbawienie lub potępienie, nagroda łub 
kara. Wszystko odbywa się w wymiarze Boskiej sprawiedli
wości, która nie może się mylić ani zostawiać nikogo 
samemu sobie. 
W sprawiedliwość tę wierzyli wieśniacy z części li, z trudem 
dochodził do jej zrozumienia Konrad, w pełni rozumiał ją zaś, 

a nawet objawiał jej tajniki , częściowo już od ziemskich 
ograniczeń uwolniony, Gustaw. Numeracja części nie mogła 
być więc inna. ( ... )Część Ili musiała się znaleźć między li i IV. 

Eligiusz Szymanis 
Dlaczego ,,Dziady" drezdeńskie są 

trzecią częścią? 

(w:) „Teatr" 1998, nr 7/8, s. 79-82 



Prezentacje aktorów Teatru Polskiego w Bydgoszczy- ciąg dalszy 

fot: Bogusław Biegowski 

fot: Marek Maniewski 

fot: Marek Maniewski 

Józefina Szałańska - związana 

z Teatrem Polskim w Bydgoszczy od 
14 lat; ukończyła PWST we Wrocławiu 
i debiutowala rolą Anieli w „Ślubach 
panieńskich" A Fredry; poza 
Bydgoszczą pracowała w teatrach 
Poznania i Rzeszowa; za 
najważniejsze swoje role uważa: 
Biankę w „Poskormieniu złośnicy" 
W. Szekspira, Klarę w „Zemście" 
A Fredry, Oliwię w „Wieczorze 
Trzech Króli" W Szekspira, Brooke 
Ashton w „Czego nie widać" 
M. Frayna, Anna S. w monodramie 
„Brzuch" B. Drozdowskiego. 

Waldemar Czyszak - związany 
z Teatrem Polskim w Bydgoszczy od 
1988 r , ukończył Studio Wokalno
Aktorskie im. D. Baduszkowej przy 
Teatrze Muzycznym w Gdyni; poza 
Bydgoszczą pracował w teatrach 
Gdyni, Elbląga i Olsztyna. 
W Bydgoszczy grał m.in. role: Iwana 
Bezdomnego w „Mistrzu i Małgorza
cie" M. Buthakowa, Nikodema Dyzmy 
w „Karierze Nikodema Dyzmy" 
T. Dołęgi-Mostowicza; obecnie gra 
sierżanta Conolly w farsie Ray'a 
Cooney'a „Wszystko w rodzinie" 

Wiesław Kowalski - absolwent 
filologii polskiej WSP w Słupsku 
i Studia Wokalno-Aktorskiego 
im. D. Baduszkowej przy Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. „Pewność 
siebie może uczynić człowieka mniej 
wrażliwym na ludzkie niepokoje, 
stresy i radości, dlatego też uważam, 
że najlepszym sposobem na 
zachowanie tej wrażliwości jest oso
biste przejście przez oczyszczającą 
lekcję pokory, którą daje aktorstwo. 
Spektakularne sukcesy w tym 
zawodzie mało mnie obchodzą, stąd 
najwyżej cenię rolę Józefa N. 
w „Wiośnie" wg Schulza w reż. 
Ryszarda Majora." 

Dyrektor• Andrzej Walden 

Zastępcy •Iwona Krajka 

• Piotr Szymański 

J(jerownik muzyczny • Piotr Salaber 

Koordynator 

pracy artystycznej • Bernadeta F edder 

Sekretarz literacki • Agnieszka Okońska 

Organizator objazdu • Andrzej Lewiński 

Specjalista ds. promocji •Marek Goliński 

Dział upowszechniania teatru • Zofia Górnik 

• Bogdan Grzelak 

J(jerownik techniczny • Piotr Rzepecki 

Brygadzista sceny • Mariusz Pawlikowski 

J(jerownicy pracowni 

krawieckiej damskiej • Ewa Strzępek 

krawieckiej męskiej • Wiesław Komajda 

fryzjersko-perukarskiej • Halina Rzepecka 

malarskiej • Barbara Górecka 

reklama • Janusz Karsznia 

Główny akustyk • Rafał Heinrich 

akustyk • Piotr Rakowicz 

Główny elektryk • Krzysztof Augustyniak 

oświetleniowcy • Robert Łosicki 

• Eugeniusz Wiśniewski 

rekwizytorzy • Eugeniusz Baranowski 

• Artur Ekwiński 

szewc• Ferdynand Roguszka 

tapicer • Bernard Noculak 

ślusarz • Jarosław Andrysiak 

stolarze• Krzysztof Pawlak 

• Grzegorz Luty 

oprac. literackie programu • Agnieszka Okońska 

oprac. graficzne programu • Marek Goliński 
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FOTON 
Spółka Akcyjna 

85-303 Bydgoszcz 
ul. Piękna 13 

ziału Dokumentacji 
ZGZASP 

Paraffin~ 
W naszym sklepie świece na kaidą okazję 

l.apran.ao1y oa ul. Śnbdttkkh 4 "". Bydgoszczy 

• 
"KABEL" Bydgoska Fabryka Kabli S.A. 
ul. Fordońska 152, 85-957 Bydgoszcz 
tel. (052) 342 92 1 O, 342 92 70 

Teatr Polski, Al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz 
tel. (052) 21 12 38 

Sprzedaż biletów codziennie z wyjątkiem poniedziałków w kasie 
teatru w godz. 15.00-19.00 
Zamówienia na bilety zbiorowe 
w Dziale Upowszechniania Teatru: (052) 21 15 98 

„BYDGOSKIE FABRYKI MEBLI SA" 
-urok stylowych mebli ! 
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W' 8/VIRZE 
W' J'~LEPIE 

Nature Gift Distribution Sp. z o.o. W' OO#« 
Przedstawicielstwo w Bydgoszczy 

"Kryształ Woda" 
ul. Wojska Polskiego 

85-825 Bydgoszcz, tel. (0-52) 374 80 81; tel ./fax (0-52) 374 80 82 

~ SOLBET ~,=-

LIDER W PRODUKCJI 
MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

Solec ......... ul. T01'1161b 71, lal. (0521387 41OO,'A874180 



'Bank 'Pocztowy S!)[ wspiera kulturę 
Trodycią Bonku Pocztowego SA w Bydgoszczy 

iest opiekowanie się sztuką. 

Szczególną troską Bonk otacza insl'jlucje kulturalne 

regionu bydgoskiego. 

W ich gronie znajduje się Teatr Polski w Bydgoszczy. 

Bydgoszcz, ul. Jogiellońsko 17, tel. 34 99 I OO, Wydział Obsługi Klienta, tel. 34 55 212 
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