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- Ja, skoro mnie wezwano do głosu, 

ani specjalista 

ja Boy - dyletant 

ja Boy - cynik 
ani profesor 

ja Boy - bezbożnik 

ani mistyk 
ani w ogóle nic 
ja Boy - obserwator młodzieży ( ... ) 
proponuję: 

- Wezwać naszych bakałarzy, społeczników, polityków i 
moralistów - i zażądać od nich aby zwrócili Mickiewi
cza literaturze!! 

- Zburzyć wszystkie pomniki Mickiewicza, odlać z nich 
wielką armatę i nabić w nią pewną ilość jego komenta
torów. 

- Odełgać życie Mickiewicza, zbadać na nowo jego taje
mnice i zakamarki nie pod kątem krzepienia serc i hi
pokryzji narodowej ale pod kątem istotnej prawdy! 

- Napisać na nowo ten wzruszający i patetyczny żywot, 
w którym poeta przez namiętności, upadki i nędzę błą
dząc i kajając się i w samymże kajaniu też błądząc szedł 
do świętości - Amen. 

na podstawie 
twórczości i listów Adama Mickiewicza 
oraz krytyki 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego 

HANUSZKIEWICZ 

Scenariusz i inscenizacja 
ADAM HANUSZKIEWICZ 

Dekoracje - MARIUSZ CHWEDCZUK 
Kostiumy - XYMENA ZANIEWSKA 

Opracowanie muzyczne - PAWEŁ MYKIETYN 
ANDRZEJ ŻYLIS 

Premiera 25 listopada 1994 r. 
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\YITOLD GO.\l BR O\YICZ 

Był średniego wzrostu, wysmukłej postawy, 
cerę twarzy miał trochę bladą, odbijającą tym 
bardziej przy czarnym wąsie i takich kędzio
rach. Rysy miał regularne, wydatne, czoło wą
skie, piękne, zdawało się, że to siedlisko owej 
gwiazdy przewodniczyć mającej młodszemu po
koleniu . W ogóle wyraz twarzy, w tej chwili na 
wpół rzewny, na wpół zimny. Jednakże to 
wszystko nie zadawalniało mnie, pragm;lam zo
baczyć oczy wieszcza, owe zwierciadło duszy, 
ognisk uczuć; te oczy zwróciły się niebawem 
przez otwarte podwoje na nas„. Nie wiem, czy 
połysk błyskawicy byłby mnie mocniej poruszył 
- spojrzenie wieszcza jakąś siłę magnetyczną 

wywarło na mnie. Ócz tych nie zapomnę nigdy. 

Gabriela Puffke (na lamach „Kurierka Poznari
skiego" rok 1865) 



Adam stanął przed kominkiem i zaczął śpiewać. W strasznych kolorach 1> 

malował przyszłość Polski (ten temat mu zadały panie), posępnieliśmy, od
dech zamarł w piersi naszej, moja nieboszczka i ja powstaliśmy z krzeseł, sto
jąc jak posągi nieruchome. Mickiewicz śpiewał, z towarzystwa westchnienie i 
tłumione szlochanie słychać było. Na samym końcu rozpromieni! wieszcz nie
co oblicze słuchających, wskazując w dali gwiazdę oświecającą jasno całą ludz
kość i Polskę. Skończyłem - rzekł wreszcie - obracając się spokojnie ku to
warzystwu. Odetchnęliśmy. 

Spojrzał na dwóch obok stojących panów mających papier w ręku. „Zdaje 
się, żeście panowie to spisali" - odezwał się Adam do tych dwóch panów. 
Odebrał te kartki z rąk ich i wrzucił je w ogień. Spłonęły. 

Adam Turno 

Do improwizowania bardzo trudno było można nakłonić Adama, czasem 
jednak improwizował, śpiewając przy tym, ale glos miał jak kura. 

Józef Taczanowski 

Mickiewicz olśniewał mężczyzn jasnością sądu i wyższością zdania, kobiety 
zaś czarował uczuciowością i tern, co Niemcy nazywają „Schwarmerei". Za
wsze wydawał się być zakochanym w każdej młodej osobie do której mówił, 
tak że Babcia drżała o spokój córek, bo wszystkie kobiety bałamucił w czasie 
kilkudniowego pobytu. 

Konstancja Morawska 
Z zebranych tu faktów, płotek i legend literackich można wnosić, że zwią

zek obojga musiał być wtedy, latem i jesienią 1831 r., autentyczny i silny. Nic 
była to przelotna miłostka i nie ma sensu ani zbytnie bagatelizowanie tego 
epizodu, ani też obwinianie za ten „grzech" jedną lub drugą stronę. Wszyst
kie relacje wspominają o nie tylko uczuciowym, ale i intelektualnym podłożu 
wzajemnych kontaktów. Wspominają o tym, że prowadzili ze sobą „długie 
rozmowy" na tematy filozofoczne, literackie, estetyczne, religijne. Skłonni je
steśmy temu wierzyć, znając biografię i usposobienie Konstancji. Wiemy też, 
że Mickiewicz przyjechał do Wielkopolski z bagażem dramatycznych załamań 
psychocznych, jakie przechodził w Rzymie i w Paryżu na tle zarówno przeżyć 
intymnych (fiasko planów matrymonialnych z Ewunią), jak religijnych (poz
nanie nowych idei), a przede wszystkim patriotycznych. By! więc podatny na 
wszelkie emocjonalne egzaltacje i wytłumaczalne jest to, że znajomość z Kon
stancją ewoluowała w kierunku romansowym. 
Jarosław Maciejewski (fragment z książki.„J\1ickiewicz wielkopolskie drogi") 

N 

( ... ) Wiesz co, utworzyłem systemat nowego układu świa
ta moralnego, jest to system kozi. Człek w brzuchu matki, 
w pieluchach, w szkołach, w urzędzie i w Łuzie Bilardzia
nej, pod władzą żony, pod kłopotami o dzieci, w starości i 
głupstwie, jak w kozie. Więc cały świat w kozie. 

( ... ) Ty mi już kilka razy pisałeś, że koza nam na dobre 
posłuży, że wiele zyszczemy. Mówił mi to i Michał, a Janko 
i dziś gada, a ja zawsze mówię, że chyba odniesicm z kozy 
w korzyści, nieufność, niemiłość i pogardę ludzi. ( ... ) 

(.„) Co do Majora kiedy obejmował straż nad nami oglą
dał wszystko. Łukaszewskiemu i książki i łóżko, u mnie nic, 
ale gdyby i szukał nic by nie znalazł, bo ja nie dureń. A co 
większa nie spodziewałem się jego wizyty. Kiedy był u 
mnie ostatnią razą przepraszałem go, że takiego gościa nie 
mam niczym traktować (bo tylko co wino wyszło) żeby mi 
darował, że na raz drugi proszę. Jeżeli tedy ma choć cokol
wiek delikatności to już do mnie ani zajrzy. („.) 

( ... ) Wszyscy tu przemysłem, to inną drogą, mają wolność 
wystawiania głów i rozmawiania. Jeden tylko zwący się 
słodkim Janko słodzi się i nie chce okna otwierać. Jest on 
od nas zupełnie oddzielony tak, że my nie wiemy, czy on tu 
u nas żyje. Reszta bawi się wspólnie wybornie. 

( ... ) Po składce wygotowano wszystko. Michał pozorem 
swoich rodzin sołdata czarowego spoił i resztę podobnież. 
Obniósł sierżant szklanki z winem i z ciastem i wszyscy 
czekają hasła. Gdy je dano wszyscy do okien, Aleksander 
odczytał głośno 4 wiersze Janowc i to był początek obcho
du. Później każdy wznosząc za okno szklankę z winem po
wiedział za zdrowie najmilszego z naszych przyjaciół „niech 
żyje i będzie szczęśliwy!", a jak jeden to odmówi i wypije, 
następny toż spełnia. Tak wszyscy spełnili. 

Janie kochany! 
Odbyliśmy wczoraj wielką fetę, a co o nas sądzisz, alboż 

nic umiemy znosiś się i czuć po dawnemu? Imieniny To
masza były u nas w całej kozie Franciszkańskiej między IO 

kolegami ( ... ) Mówię tedy że 10 kolegów obchodziło imieni
ny Tomasza. Mamy 5-ciu grających na instrumentach co 
sprawia codziennie wielki huk w klasztorze. ( ... ) Stanęło na
reszcie, że wina porządnego po szklance każdy dostanie 
wiele jest głów więzionych, że wódki będą mieli wszyscy 



strażnicy nasi do syta ( ... ) Dziś okna ciągle odmykamy i na 
trzy głosy pieśni śpiewamy. Mieliśmy dziś gości, był Kru
kowski z Radziszewskim z uniwersytetu zapytując, czy nie 
robią nam jakich krzywd sierżanci lub sołdaci. Że pogadano 
szczególnie na nasz klasztor, że nam mięso z potraw wyj
mują nawet. Tak był grzeczny kapitan dla wszystkich, że
śmy się zdziwili nawet. Rozumie się, że kiedy sierżanci wi
dzą, że my na nich nic złego nie mówimy i widzą że o nas 
dbają , aby nam nic złego nie zrobiono i przytym jednostaj
ne od nas ich traktowanie, stają się niezmiernie pobłażający . 
Plotkę tę splótł pono Hejdatela chłopiec, zwodził się o coś z 
sierżantem i powiedział, że ja wam sztukę szelmy zrobię, 
powiem, że wy naszym panom ogryzki jeść dajcie. Nie ma 
tego złego które by nie wyszło na dobre. 

DO MINISTRA OŚWIECENIA 
ALEKSANDRA SZYSZKOWA 

Wskutek najwyższego rozkazu zakomunikowanego 
nam przez pana radcę stanu Jazykowa, pełniącego 

obowiązki dyrektora departamentu Oświecenia Naro
dowego, że każdy z przybyłych do Petersburga kan
dydatów i studentów Uniwersytetu Wileńskiego może 
wybrać sobie gubernię dla wstąpienia do służby Jego 
Cesarskiej Mości, mamy zaszczyt zawiadomić, że my, 
Józef Jeżowski i Adam Mickiewicz,~ życzymy sobie 
udać się do Odessy lub Charkowa i wstąpić tam do 
służby, której odpowiadałyby nasze zdolności. 

Niżej podpisany wyraził chęć służenia przy Liceum 
Richelieugo. 

Adam Mickiewicz 

N 

Pannie Józefie donie~, że tu w Odessie za apelcynę płaci 
się teraz trzy nasze grosze; rodzynek, fig, migdałów, dakty
lów bez miary i za bezcen. Słychać, że orzechami włoskimi 
ulice brukować będą. Od konfitur zapach na milę słychać 
około miasta, woda zaś tak zdrowa, że mi od niej zęby od
rastać zaczynają . Jakież to muszą być kąpiele! Resztę wiado
mości, co się tyczy sklepów, branzoletek, szalów etc., na 
potem. 

Bywam i w salonach, ale tam nie bardzo figuruję; nie dla
tego żebym nie chciał, ale że nie umiem. Gdybym dobrze 
tańczył albo jakkolwiek tańczył, rad bym był temu; gdybym 
grał na fleci e czy na gitarze, cieszyłbym się jeszcze więcej; 
gdybym śpiewał , wyszedłbym na tym dobrze; komplementa 
jakkolwiek może potrafię z czasem klecić i nie zaniedbam w 
tym doskonalić się. Bo zaprawdę powiadam ci, że można 

tańczyć, grać, śpiewać i być grzecznym, nie zostając pasib
rzuchem, i można być pożytecznym dla drugich, a to jest 
największą nagrodą wszystkich starań w tak małych drob
nostkach. Prawda, że gdybym powrócił do Litwy naszej, 
może bym jak spuszczona sprężyna spadł na dawną kwintę, 
i kiedyby mi nikt zewnątrz nie dokuczał, tobym sam sobie 
jaką biedę wynalazł i smucił się, i gryzł znowu. Ja zacząłem 
być wesół u ojców bazylianów. 

Mój Janku! Możnaż z tym wysokim i szlachetnym uczu
ciem łączyć i wiązać szczegóły nic nie znaczące? Obiady, 
tańce, śpiewania mająż obrażać Polskę? Nie jesteśże podob
nym do chłopców stołowickich, którzy bijąc Żyda każdego 
chcieli mścić się za ukrzyżowanie Chrystusa? i czyliż nie
dobrze ów Żyd powiedział, że to nie ja, ale mirski kahał po
pełnił tę zbrodnię? Zniżasz się, Janku, do prawdziwej pe
danterii. Cytujesz Moabitów! Jakże, chciałbyś po staroza
konnemu zemstę wywierać na pierworodnych dzieciach, na 
psach nawet - bo widzę, że myszy nie oszczędzasz? Żebym 
ci jeszcze Biblią zacytował: powiem szczerze, iż nie tylko je
stem gotów jeść trefny bifsztyk Moabitów, ale nawet mięso 
z ołtarza Dagona i Baala, kiedym głodny - i będę dlatego, 
jak byłem, dobry chrześcijanin! 



.\loch n ac ki 



Na m1e1sce Zdrowaś Maryja wydrukuj ten wstęp i trzeba wszystko inne 
według tej poprawy przepisać. Z dz i w i s z s i ę n i e z n aj d u j ą c ż a -
dnych innych moich popraw koniecznych przy tej od
mianie. Stąd przewiduję, jak ta poczwarna kompozycja 
wyda się innym. 

z listu Mickiewicza do Czeczota 

W pierwotnym tekście drugiej częsc1 „Dziadów" zamiast Guślarza był 
Ksiądz, który z wieśniakami odmawiał Anioł Pański i Zdrowaś Maria - ze 
względów cenzuralnych, poeta usunął Księdza i modlitwę i poczynił zmiany, 
o których tu wspomina. 

Stanisław Pigoń 

W pogańskim obrzędzie „Dziadów" zostały więc niezmienione, wszystkie 
pozostałe elementy chrześcijańskiej symboliki: 

„W imię Ojca, Syna i Ducha" 
„Czy widzisz ten pański krzyż?" 
„Bogarodzica" 
„Dajcie stulę i gromnicę" 
„Czyścowe duszeczki" 

itd ... 
Stąd ta „ poczwar n a kompozycja", o której wspomina Mickiewicz. 

A.H. 

. I 
,__/ 

\ ' 

At, sam nie wiesz, czego chcesz od siebie: 
gdyrałeś niesłusznie na Grażyn(?, niesmaczne ci 
znowu Dziady. Chcesz jakichś dziwów, ja
kichś ósmych cudów świata od siebie. Poczekaj, 
może coś urodzi się lepszego. I spodziewam się 
i nie przeczę; lecz żeby Dz i a dy miały być 
szpargałami, tego ani spodziewam się i temu 
przeczę. Popraw tylko i przysyłaj, a obaczym, 
jak się wydrukują, co też o nich ludzie powie
dzą: chociaż to i ich zdanie jest nędzne ... 

Z Lelewelem gadałem trocha . Trafił i on na 
porównanie całunku i mówił, że trzeba by mnie 
jeszcze pomyślić, jak się wywinąć od teologów, 
żeby można było zostawić. Pokazywał okropne 
teraz nadeszlc z Warszawy prawidła dla cenzury 
warszawskiej, które i do nas są rozciągnięte . 

Nic prawie nie mówią wyraźnie, że to a to się 

zakazuje; ale zrobiwszy zasadę, że trzeba szano
wać religią, że trzeba być wdzięcznym famdii 
Jego Imp. Mości, że trzeba szanować z w i ą -
zek święty: kościół-przymierze, że trzeba 
w całej powadze utrzymać porządek monar
chiczny, każą cenzorom mieć węch Dominika
nów, żeby herezyą i venin politique ee maral 
poczuć, żeby, a szczególnie w broszurach, które 
łatwo i prędko się rozchodzą, nie tylko na ogół 
myśli, lecz na poszczególne słowa, czy się nie 
kryją w nich te jady, uważać; żeby pilnie badać, 
czy niema tych jadów w jakich apologach, baj
kach, ironiach, ucinkach dowcipnych, przedsta
wianiu czasow dawnych, wystawianiu osób 
i okoliczności, które się w czasach rewolucyj
nych odznaczały, w chwaleniu ich, ee sic porro. 

A za wszystko odpowiedź cenzora drobna, bo 
tylko osobą i majątkiem. Poznajże tu, co będzie 
do smaku, lub nie do smaku, a skóra w strachu, 
a u stracha wielkie oczy. Tak to tedy bojaźnią 
chcą więcej dokazać, niż samymi ukazami. Le
lewel tego jest zdania i żądania, aby to porów
nanie księdza co spożywa Ciało Pańskie zupeł
nie wyrzucić. Do całunku; gdzie jest: 

A znasz cy żywot św i ę ce j Heloisy? 

trzeba będzie pozbyć się świętej, zostawując 
tylko żyw ot He 1 o is y, ażeby teologia nie 
uczepiła się za wyraz. 



Jeszcze trzeba te koniecznie poprawić wyra
zy: 

Lecz do zbawienia co środek jedyny, 
Taka zrządzeniem najwyższem pokuta etc. 

a to dlatego, że jest wiersz: 
Podobno zabił sam siebie. 

Zabijać się więc co roku nie jest to droga do 
zbawienia u teologów. A teologi mocno się te
raz za swoje rzemiosło wzięli. Tak tedy postaraj 
się tę zwrotkę odmienić, lub wyrzucić. Tu także 
zapytam się, w 4-tej części jest: 

\\l'tenczas zagrzmi bohater, dobywa szkar-
/acu 

Przez wielkie czyny i przez większe zbrod-
nic, 

I z pascuszego kija robi berlo światu etc. 
Coś tu te doby w a szkarłat u nie jasno?, 

tak, jakby miało znaczyć: wdziewa, z do -
b y w a s z ka r ł a t. Czy nie pomyłka, czy nie: 
doby w a buł at u, nie szkarłatu? 

t 

Pierwsze D z i a d y są całkiem złożone, ale 
jeszcze nie odbite. Drugie wczoraj składać za
częto. Ale chcę z twemu dziecku wyłupionego 
oka zostawić przynajmniej źrenicę i zostawuję 
te dwa wierszyki, które na końcu są porównania 
po tych czterech, Lelewel mówi, że mogą zo
stać. 

zu. 

Księże, o nie! ty tego nie czujesz obrazu. 
Ty cukrowych ust lubej nie tknąleś wyra-

Niech Judzie świeccy bluźnią, szaleją mło
kosy, 

Serce twe skamieniało na natury glosy. 
I dwa te wierszyki: 

O luba, zginąlem w niebie, 
Kiedym raz pierwszy pocalowal ciebie! 

potem następuje powtórzenie tej zwrotki: 
Pocalunek jej, ach, nektar boski etc. 

I zaraz położyć: 
O luba, zginąłem w niebie. 

Zostawuję to do twojego gustu, bo i tak dob
rze, i tak dobrze. ( ... ) 
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30 listopada l 833 
Paryż. List A. Gurowskiego do L. Niedźwieckiego w Sussex 

Cham bers. 
„Mickiewicz wyklęty przez Papieża za Pielgrzyma, pisze ja-

kiegoś Pana Tadeusza". 
( ... ) Przy tej sposobności Adam wymagał także od nas, zakli

nając na przyjaźń, abyśmy ( ... ) wskazywali mu do sprostowania 
i ważniejsze błędy, bądź to w duchu, bądź w treści, bądź w for
mie, bądź to na koniec w słowach i wyrażeniach czymkolwiek 
grzeszących. ( ... ) 

( ... ) Najwięcej takich wykreśleń było przy Telimenie. Stefan 
Witwicki bił ostro na tę panią. Adam potakiwał mu, czując tam 
śliskie strony jej roli; toteż - przeciw zgorszeniu, jakie dawał, 
słabo się bronił; utrzymywał jeno ciągle, że mu Telimena była 
arcypotrzebną dla kontrastu i dla przeróżnych kombinacji poe
matu. Zgodził się na końcu na wyrzucenie wielu jej tyrad, zma
zał o świecy w kominku, a historią klucza i następstw zaczernił 
palcem umoczonym w atramencie, że wątpię, aby ją dziś jaki 
estetyk zdołał przeczytać. 

Zaleski: A.M. podczas pisania ... „Pana Tadeusza". 

Z odpisu na czysto sporządzono (prawdopodobnie Domeyko 
lub Zan, może obaj razem) kopię, która - przeszedłszy niewąt
piwie raz jeszcze przez kontrolę autora - szła do drukarni. Ko
pia ta nie zachowała się. 

,.. 

16 października l 832, wtorek 
Drezno. List Garczyńskiego do Mickiewicza. 
„( ... ) Od p. Ł.(ubieńskiej) mam niezabudkę dla ciebie ( ... ) 

Miała ona myśli i różne, i dziwne. Zbijałem je kategorycznym 
sposobem; kiedy o rozwodzie mówić zaczęła, ja o nieszczęściu 
rozprawiałem - kiedy o obietnicach twoich, ja o szlachetności 
duszy i ofiarach - dosyć powiedzieć, zupełnie jej z głowy daw
ne wypadły projekta, pod koniec do dzieci tylko wzdychała; o 
tobie, jak o przyjacielu dozgonnym mówiła... Ma mi z domu 
napisać, jak ją przyjęto ... Co pewne, kocha ciebie biedaczka - i 
dlatego warto jej winy odpuścić." 

17 kwietnia l 833, środa 
Drezno. List S. Garczyńskiego do Mickiewicza. 
„Twoje Dziady podobno w Warszawie kursują i policja 50 fl. 

nagrody wyznaczyła, kto by egzemplarz jaki złowił; mówią, że 
przeszło 200 egzemplarzy w obiegu. Nie wiem, drogi Adamie, 
jak sobie możesz wyrzuty robić sumienia z rzeczy, która nawet 
na pamięć nie zasługuje. Pani Ł. jest to kobieta, którą każdy co 
wiersze pisze, przewracać by mógł na prawo i lewo, zresztą ona 
tego bigosu nawarzyła. Brzydką jest kokietką, nic więcej." 





( ... ) Ustawy tak rosyjskie, jak i litewskie oznaczają kary za 
wyżej wspomniane przestępstwa tak jasno, że oddawszy sądowi 
- tych, którzy w śledztwie okazali się tych przestępstw winny
mi, niepodobna nie przewidzieć wszystkich zgubnych na
stępstw, które musiałyby ich dosięgnąć. Znaczna więc część 
tych młodych ludzi, którzy okazali bardzo piękne postępy w 
naukach, musiałaby paść ofiarą surowych ustaw. Niepodobna 
także nie położyć na wagę sprawiedliwości, tej boleści, która by 
dotknęła, i tego jęku, który by napełnił domy licznych rodzin, 
gdyby one ujrzały już w kwiecie wieku straconą nadzieję, po
kładaną w _ąwych dzieciach . 

... z drugiej strony, wchodząc w duch łagodnego i humanitar
nego Rządu Najmiłościwszego Monarchy naszego, którego bło
gosławią wszystkie uszczęśliwione pod jego berłem narody, i 
widząc, jak ściśle związane jest z sercem Waszej Cesarskiej Wy
sokości poczucie surowej sprawiedliwości z uczuciami miłosier
dzia, które nie ofiary wymaga, lecz poprawy, nie lękam się paść 
do stóp Waszych i ze łzami prosić, ażeby za wysokim przedsta
wieniem Waszej Ces. Wysokości u Tronu, zamiast surowego 
sądu nad winowajcami, mogły być zastosowane ku ich poprawie 
ojcowskie środki dyscyplinarne, które zasadzają się na rozporzą
dzeniach naszego Ministerstwa Oświecenia i Spraw Duchow
nych. ( ... ) 

Z listu Novosilcowa - do księcia Konstantego - w sprawie areszto
wanych filomatów. 



Rok 1823 
(Cenzor) Lelewel pokazywał mi 

okropne teraz nadeszle z Warszawy 
prawidła dla cenzury warszawskiej, 
które i do nas są rozciągnięte. Nic 
prawie nie mówiąc wyraźnie źe to a 
to zakazuje się - ale zrobiwszy na
radę że trzeba szanować religię, że 
trzeba być wdzięcznym familii jego 
imperatorskiej mości, że trzeba sza
nować kościół, że trzeba w całej po
wadze utrzymać porządek monar
chiczny, każe cenzorom mieć węch 
Dominikanów, żeby herezję i wenę 
polityczną i moralną poczuć . 

Lelewel tego jest zdania i żąda
nia, aby to porównanie (Hostii) do 
całunku zupełnie wyrzucić . 

Dalej podobno zabił sam siebie 
wyrzucić albo odmienić kazał Lele
wel. Zabijać się bowiem co roku -
u theologów - nie jest to droga 
zbawienia. A theologi mocno się te
raz za swoje rzemiosło wzięli. Tak 
tedy odmień tt;: zwrotkę lub wyrzuć. 
Dalej tam gdzie jest: a znasz cy 
książę żywot świętej Heloizy trzeba 
będzie się pozbyć świętej, zostawia
jąc tylko żywot Heloizy - ażeby 

theologia nie uczepiła się. 
A za wszystko odpowiedzialność 

cenzora drobna - bo tylko osobą i 
majątkiem . I poznajże tu, co będzie 
do smaku, lub nie do smaku - bo 
skóra w strachu - a w strachu -
wielkie oczy . Tak to tedy bardziej 
samą bojaźnią niż wyznaczonymi 
ukazami - chcą więcej dokonać. 

] . Czeczot 

Proponowanie niewlaści wych 
książek to dowód braku wyrobienia 
politycznego. Redaktora przemie
niono w cenzora i oczekiwano czuj
ności. 

A.B. 

Rok 1948 
Redaktorzy wydawnictw stają się 

pasem transmisyjnym Wydziału 

Kultury KC i cenzury. Wspomaga
ją autorów w zmienianiu treści ich 
książek i wierszy. 

Specyfiką „Czytelnika" Borejszy 
jest to, że wii;:kszość redaktorów 
utożsamia sit;: bardziej z cenzorowa
nym niż z cenzurującym. 

Towarzysz generał Szatiłow zna 
Borejszę i oświadczył, że jeśli nadal 
będzie on popełniał takie błędy, to 
zastąpimy go Polakiem Woroneż

skim. I jeszcze notatka z 2 lutego 
1945 roku: „Borejsza upiera się, że 
będzie kontrolował swoją gazetę, a 
w ostateczności może wziąć drugi 
etat cenzora". 

ANNA BIKONT, 
„GAZETA WYBORCZA" 

Rok 1948 
Tadeusz Breza musi poprawić 

powieść „Niebo i ziemia", by po
stacie komunistów nie były aż tak 
bezbarwne. Cenzura przepuszcza 
drugą wersję utworu, stwierdzając, 
„zgodność ze wskazówkami towa
rzysza Staszewskiego z KC" . Julian 
Tuwim w kolejnych wydaniach 
„Kwiatów polskich" jedne rzeczy 
usuwa, drugie przywraca. 

A.B. 

Paryż. 

„Za przybyciem do Paryża w ro
ku 1832, prosto z dyliżansu (Mic
kiewicz) przyszedł do mnie z Joa
chimem Lelewelem, który sam, je
no cichaczem dla sprawienia nie-

spodzianki, czekał na Adama w biu- ~ 

rze messażerii . Od razu stanęliśmy 
na stopie przyjacielskiej." 
] .B. Zaleski do W. J\.1.ickiewicza, 

8IV1869 r. 

Rok 1823 
Dalej: Kobieco boski diable, dzi

waczna istoto też nie przejdzie -
poradził Lelewel. 
Drukuję więc : Kobieto puchu 

marny, ty wietrzna istoto. Co z żą
danymi zmianami w obrzędzie? 

Czeczot 

Dziś wysłałem . Na miejsce Zdro
waś Marya i Anioł Pański wydrukuj 
ten wstęp i trzeba wszystko inne 
według tej poprawy przepisać i po
każ zaraz Lelewelowi. Zdziwisz się 

nie znajdując żadnych moich pop
raw koniecznych przy tej odmianie. 
Stąd przewiduję - jak ta po cz -
warna kompozycja wyda 
się innym. 

Aiickiewicz 

W pierwotnym tekście drugiej 
czt;:ści „Dziadów" zamiast Guślarza 
był Ksiądz, który z wieśniakami 

odmawiał Anioł Pański i Zdrowaś 
Marya - ze względów cenzural
nych, pod naciskiem Lelewela 
(przyp. A. H .) poeta usunął Księ
dza i modlitwę i poczynił zmiany o 
których tu wspomina. 

prof Pigoń 

Rok 1823 
I więcej o żadnej poprawie sły

szeć nie chcę!! Nie wiesz jak to ok
ropnie śmiertelnie!! Jak najśmiertel
niej dla mnie nieznośne!!! Daj mi 
spokój! I powtarzam kończ już tę 
opętaną drukarską i korekciarską 

pracę i korespondencję kończ!! 
Mickiewicz 

Przyjaźnie (redaktorów Czytelni
ka) z pisarzami, współtworzyły at
mosferę Czytelnika i przetrwały na
wet stalinizm. 

AB. 

Rok 1948 
Już wcześniej Borejsza, by nie 

wykreślać z III części „Dziadów" 
passusu „Lecz ja znam co być wol
nym z łaski Moskwicina", stoczył 

zaciekłą wojnę na poziomie Biura 
Politycznego. Od roku 1949 opóź
niają się kolejne tomy zbiorowego 
wydania dzieł 1\.'1ickiewicza. Przypi
sy przedwojennych historyków lite
ratury Kleinera i Pigonia, których 
„naświetlania mają charakter klaso
wy - mieszczańsko-burżuazyjny", 

nie zadowalają cenzury, która żąda 
żeby wydawnictwo wykreowało no
wych mickiewiczologów do pisania 
właściwych przypisów. 
A.B. 

.. .inny czytelnikowski autor, Ta
deusz Borowski, popełnia samobój
stwo. 



Wysłany za protekcją generał-gu
bernatora Mickiewicz udaje się na 
emigrację . 

Powstaje wiersz K. Koźmiana pt.: 
List do Fr. Morawskiego r 832, 
skierowany przeciw Mickiewiczowi. 

Uznaję jego talent, lecz 
wyznam przed tobą 

O ile cenię dowcip, pogardzam 
osobą . 

Czemuż to ten jegomość, co 
urokiem śpiewu 

Zachęca} ziomków swoich do 
zdrad i do krwi przelewu, 

U'lywędrowal i obce odwiedza} 
narody, 

Gdy mściwy miecz wytępial 
jego Wallenrody? 

(„ .) 

Mickiewicz pisze w Dreźnie „Dzia
dów" część I II-cią, w której boha
terem jest Nowosilcow. Jeszcze 
z czasów swej wszechpotęgi . 

VARIA 

Wysłany za protekcją Borejszy i 
Putramenta na placówkę zagranicz
ną Miłosz wybiera emigrację. 

A.B. 

Rok 1952 
W roku 1952 Czytelnik wydaje 

z bi orek Gałczyńskiego „ Wiersze li
ryczne", a w nim napisany po wy
jeździe Miłosza „Poemat dla zdraj
cy": 
Okiem zdrajcy patrzysz 

na Rawennę 
Na mozaik kamyczki promienne 
Potem piórem, ręką dezertera 
Chcialbyś myślom swym ksztalc 

nadać trwaly 
Ale oto litery powstaly 
I splunęly w pysk. Wierszyk 

umiera. 

Miłosz w Paryżu pisze wtedy 
„Zdobycie władzy", pow1esc, 
w której pierwowzorem towarzysza 
Barugi jest Jerzy Borejsza. Jeszcze 
z czasów swej wszechpotęgi . 

„Berent Wacław. Mimo wielu sympatycznych stron w twórczości Berenta 
należy go uznać za pisarza niezdrowego, już to wskutek często się trafiających 
scen nieodpowiednich, już to wskutek niechęci do nauki Kościoła, czemu dał 
niezbity dowód tłumacząc na język polski kilka tomów dzieł Nietzschego„ ." 

„Żeromski Stefan. Utalentowany pisarz, mistrz słowa polskiego, entuzjasta 
pragnący odegrać rolę nauczyciela narodu - rolę, do której nie dorósł... 
„Dzieje grzechu" .... ohyda. „Wierna rzeka", powieść z roku 1863, w której 
ranny powstaniec bałamuci dziewczynę - to jest wszystka treść... „Przed
wiośnie", ohydny paszkwil na Polskę i na inteligencję wiejską, stronnicze 
i niezgodne z rzeczywistością apoteozowanie warstwy robotniczej i Żydów. 
Poza tym wybujały erotyzm i wywrotowa ideologia.„" 

„Parandowski Jan. Opowiadania rzekomo mitologiczne, a naprawdę porno
graficzne; autor namawia czytelników, by „bezwstydowi postawili kaplicz
kę" ... 

Ks. Pirożyński 

SŁOWO OD INSCENIZATORA 

Jeden z 
gimnazjalnych, 

nauczycieli 
przestraszony 

moimi enuncjacjami o życiu 
Mickiewicza, zatrwożył się o 
swoich uczniów: „Co młodzież 
na to powie?" 

Młodzież, jak sądzę bywa 
wciąż o wiele rozsądniejsza od 
wielu naszych, trzęsących się 

nad nią, pomnikowych lakierni
ków. Czy ci ludzie, światli prze
cież - myślę nieraz - napraw
dę żyją w wieży z kości słonio
wej? Czy oni naprawdę nie wi
dzą tego wszystkiego, co ta ich 
młodzież, codziennie ogląda w 
dzienniku telewizyjnym? Czy 
oni naprawdę myślą że ta mło
dzież jest ślepa i głucha? - i 
nie myśli? Kroniki filmowe z 
krwawej Bośni, morderstwa ter
rorystów z Hamasu, to ich dzi
siejszy świat, w który wchodzą. 
A zachowania naszych niektó
rych polityków, przedstawicieli 
naszego narodu? I to czym oni 
naprawdę się zajmują .. . 

I temu wszystkiemu co dziś w 
naszej Polsce dzieje się, co mi 
codziennie objawia telewizja i o 
czym codziennie piszą gazety -
temu obrazowi przeciwstawiają 

odczłowieczony, wylakierowany 
pomnik poety?! I każą ten po
mnik jeszcze kochać?! 

Mnie nie dziwi że młodzież, 
na wzór gołębi, reaguje podob
nie na taki monument. 
Naprawdę, nie wiedzą ci na

uczyciele, że do miłości też nie 
można nikogo zmusić siłą? Że 
Mickiewicz to groźny i niebez
pieczny geniusz, który ociera się 
o obłąkanie! i który w ubranku 
tatusia narodu nie bardzo się 

mieści. 

Myślę, że młodzież nie musi 
kochać Mickiewicza, natomiast 
chciałbym, jeśli to w ogóle jest 
możliwe, żeby go lepiej poznała, 
żeby go próbowała zrozumieć. 

Chciałbym też, żeby poezja je
go, tą drogą, do nich rzeczywiś
cie dotarła. Aby ich dotknęła 

swim pięknem, żeby przez 
chwilę, choćby, zamilkli w zdu
mieniu, czy w zachwycie nad 
tym fenomenem który urodził 
się wśród nas i zostawił po so
bie tyle ciepła i słońca, tyle słów 
mądrych, pięknych i wzruszają
cych. Zapisując je dla nas, szedł 
przez życie jak w gorączce, mio
tany swoimi strasznymi diabła
mi a osłaniany przed nimi, tym 
jedynym, biednym, służbowym, 
przydzielonym mu przez Boga, 
Aniołem Stróżem. Amen. 

A.H. 
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Fragmenty pierwszego mickiewiczowskiego oryginal
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Scenariusz i inscenizacja - ADAM HANUSZKIEWICZ 
Dekoracje - MARIUSZ CHWEDCZUK 
Kostiumy - XYMENA ZANIEWSKA 

Muzyka i aranżacja - PAWEŁ MYKIETYN 

Piosenki do tekstów Adama Mickiewicza i Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
napisał Andrzej Żylis. 
KOWALSKA śpiewa „Romans zasłyszany w barze mlecznym" - słowa 
Jerzy Dąbrowski, muzyka Antoni Kopff. 
W scenariuszu wykorzystano również teksty: 
Zygmunta Krasińskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Witolda Gom
browicza, dokumenty i listy Adama Mickiewicza, listy Filomatów oraz 
List Heloizy. 
Gra Zespół Pawła Mykietyna. 

Część pierwsza 
VARIA 

Część druga 
oryginalna wersja obrzędu „DZIADÓW" Części II 

(PRAPREMIERA) 
oraz fragmenty „DZIADÓW" Części IV 
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BLADA CZKA 
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NOWOSILCOW 
TOMASZ ZAN 
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FILOMATA 
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FILOMATA 
BOY 
FILOMATA 
FILOMATA 

OBRZĘD DZIADÓW li CZĘŚĆ 
Tomasz ZALIWSKI - KSIĄDZ 

Jerzy KARASZKIEWICZ - MINISTRANT 
Janusz ONUFROWICZ - GUSTAW 

Beata KAWKA - DZIEWICA 
Brygida TUROWSKA - HELOIZA 

Śpiewa i realizuje obrzęd Dziadów, Zespół Ludowy z Drohiczyna 

Premiera 25 listopada 1994 r. 
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