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ADAM MICKIEWICZ 

DZIADY 

Premiera: 26. XI 1955 roku 



UKŁAD TEKSTU, INSCENIZACJA I REŻYSERIA: 

ALEKSANDER BARDINI 

DEKORACJE: JAN KOSiflSKI 

KOSTIUMY: IRENA NOWICKA 

MUZYKA: TADEUSZ BAIRD 

TANIEC: JERZY KAPLifiSKI 

KIEROWNIK LITERACKI TEATRU: 

JAROSŁAW IW ASZKIEWICZ 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY TEATRU: 

ARNOLD SZYFMAN 

DZIEWICA 

GUSTAW 

GUŚLARZ 

STARZEC 

CHÓR OBRZĘDOWY 

CHÓR MŁODZIEŻY 

ŚLEPY STARZEC 

MYŚLIWY CZARNY 

GUŚLARZ 

STARZEC 

ŚLEPY ST AEZEC 

CHÓR OBRZĘDOWY 

Osoby 

Obraz I 

{

MARIA HOMERSKA 
ZOFIA KOMOROWSKA 
RENATA KOSSOBUDZKA 

lIGNACY GOGOLEWSKI 
STANISŁAW JASIUKIEWICZ 

l WOJCIECH BRYDZIŃSKI 
JÓZEF MALISZEWSKI 

TYTUS DYMEK 

TERESA BIELIŃSKA 
ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 
TATIANA CZECHOWSKA 
EUGENIA DRABIK-WITKOWSKA 
KAZIMIERZ KOZIOŁKIEWICZ 

ZYGMUNT LISTKIEWICZ 
KLEMENS MIELCZAREK 
ZYGMUNT MALINOWSKI 

IREN A O BERSKA 
ANIELA RO LAN DOW A 

MARIAN CZYŻEWSKI 
TADEUSZ JASTRZĘBOWSKI 
EDMUND KARWAŃSKI 

EDWARD SZUPELAK-GLIŃSKI 

MARIUSZ DMOCHOWSKI 

Obraz II 

{
WOJCIECH BRYDZIŃSKI 
JÓZEF MALISZEWSKI 

TYTUS DYMEK 

EDWARD SZUPELAK-GLIŃSKI 

TERESA BIELIŃSKA 
ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

TATIANA CZECHOWSKA 
EUGENIA DRABIK-WITKOWSKA 
KAZIMIERZ KOZIOŁKIEWICZ 

ZYGMUNT LISTKIEWICZ 
KLEMENS MIELCZAREK 
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PASTERKA W ŻAŁOBIE 

WIDMO 

KRUK 

SOWA 

ZYGMUNT MALINOWSKI 

IREN A O BERSKA 
ANIELA RO LAN DOW A 
MARIA HOMERSKA 

J ZOFIA KOMOROWSKA 
)RENATA KOSSOBUDZKA 

LEON PIETRASZKIEWICZ 

{
JERZY MAGÓRSKI 

JÓZEF PARA 

{
KRYSTYNA BOROWICZ 
URSZULA SADOWSKA 

CHÓR PTAKÓW NOCNYCH {
KRYSTYNA BOROWICZ 
JAN KULCZYŃSKI 

ZOSIA 

WIDMO 

PUSTELNIK-GUSTA W 

KSIĄDZ 

DZIElCI 

GUSTAW~KONRAD 

KAPRAL 

FREJEND 

SUZIN 

SOBOLEWSKI 

JANKOWSKI 

KSIĄDZ LWOWICZ 

KUŁAKOWSKI 

ADOLF 

TOMASZ 
ŻEGOTA 

{
RENATA KOSSOBUDZKA 

KATARZYNA ŁANIEWSKA 

{
IGNACY GOGOLEWSKI 
STANISŁAW JASIU KIEWICZ 

O b r a z III 

{
IGNACY GOGOLEWSKI 
STANISŁAW JASIUKIEWICZ 
STANISŁAW ŻELEŃSKI 

* * * 
(po obrazie III przerwa) 

O b r a z IV 

{
IGNACY GOGOLEWSKI 
STANISŁAW JASIU KIEWICZ 

ADOLF NOWOSIELSKI 

MARIAN ŁĄCZ 

TADEUSZ JASTRZĘBOWSKI 

{
ADAM HANUSZKIEWICZ 

JÓZEF PARA 

JERZY MAGÓRSKI . 

MARIUSZ DMOCHOWSKI 

ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

{
AUGUST KOWALCZYK 
ZYGMUNT LISTKIEWICZ 

JAN NIEWIADOMSKI 
KLEMENS MIELCZAREK 

I 

KSIĄDZ PIOTR 

EWA 

MARCELINA 
SENATOR 
BELZEBUB 

DIABŁY 

NIEMOJEWSKI 

ADOLF 

MŁODA DAMA 
JEDEN Z MŁODZIEŻY 
A. G. 
NABIELAK 

WYSOCKI 

HRABIA 

{ MIECZYSŁAW MILECKI 
MARIAN WYRZYKOWSKI 
HALINA DUNAJSKA 

MELANIA CHRZANOWSKA 
WŁADYSŁAW HAŃCZA 

TADEUSZ KOSUDARSKI 

{
EDMUND KARWAŃSKI 
JERZY MAGÓRSKI 

(po obr.azie IV przerwa) 

Obraz V 

JÓZEF PARA 

{
AUGUST KOWALCZYK 
ZYGMUNT LISTKIEWICZ 
BARBARA MARSZEL 
ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 
MARIAN ŁĄCZ 
MARIAN CZYŻEWSKI 

{
IGNACY GOGOLEWSKI 
STANISŁAW JASIUKIEWICZ 

TYTUS DYMEK 
HRABIA ŚWIEŻO KREOWANY 

Z MIESZCZAN 
DAMA 
DAMA DRUGA 
KAMERIUNKER 
GENERAŁ 

SZAMBELAN 
MISTRZ CEREMONII 
LITERAT 1 
LITERAT 2 
LITERAT 3 
LITERAT 4 

SENATOR 
DOKTOR 
PELIKAN 

KLEMENS MIELCZAREK 
MARIA STROŃSKA 
STANISŁAWA KOSTECKA 
MICHAŁ DANECKI 

JÓZEF MALISZEWSKI 
ROMAN DEREŃ 
KAZIMIERZ DEJUNOWICZ 
JULIAN SKŁADANEK 
STEF AN BURCZYK 

JAN KULCZYŃSKI 
JAN NIEWIADOMSKI 

OFICEROWIE, LOKAJE 

Obraz VI 

WŁADYSŁAW HAŃCZA 

GUSTAW BUSZYŃSKI 
ALEKSANDER ŻABCZYŃSKI 
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BAJKO W 
SEKRETARZ 
SZPICEL 

ROLLISONOWA 

KMITOWA 

KSIĄDZ PIOTR 

PANNA 
GUBERNATOROWA 
SOWIETNIKOWA 
GENERAŁOWA 

GUBERNATOR 
SOWIETNIK 
GENERAŁ 

KOLLESKI REGESTRATOR 
KSIĘŻNA 

DAMA Z PRAWEJ STRONY 
STUDENT 
STAROSTA 
OFICER ROSYJSKI 
PANNA TAŃCZĄCA Z PRAWEJ 

STRONY 
MATKA Z PRAWEJ STRONY 
JUSTYN POL 

BESTUŻEW 

PANNA TAŃCZĄCA Z LEWEJ 
STRONY 

DYREKTOR MUZYKI 
KTOŚ NA ULICY 

KONRAD 

ŻOŁNIERZ 

FRANCISZEK DOMINIAK 
MARIUSZ DMOCHOWSKI 

* * * 
{

SEWERYNA BRONISZÓWNA 
ZOFIA MAŁYNICZ 

JTATIANA CZECHOWSKA 
l JADWIGA GZYLEWSKA 

{ MIECZYSŁAW MILECKI 

MARIAN WYRZYKOWSKI 
TERESA BIELIŃSKA 
JANINA MACHERSKA 
ALEKSANDRA LESZCZYŃSKA 

KRYSTYNA BOROWICZ 
ZDZISŁAW LUBELSKI 
STANISŁAW IWAŃSKI 

HENRYK RZĘTKOWSKI 
KAZIMIERZ DEJUNOWICZ 
ANNA ŁUBIEŃSKA 
URSZULA SADOWSKA 
EDMUND KARWAŃSKI 
EDWARD SZUPELAK-GLIŃSKI 

TADEUSZ KOSUDARSKI 

KATARZYNA ŁANIEWSKA 
MELANIA CHRZANOWSKA 
JÓZEF PARA 

{
AUGUST KOWALCZYK 

ZYGMUNT LISTKIEWICZ 

WALENTYNA LISOWSKA 
STEF AN BURCZYK 

* * * 
J IGNACY GOGOLEWSKI 
l STANISŁAW JASIUKIEWICZ 

* * * 
GOŚCIE WOJSKOWI, CYWILNI, CZYNOWNICY I ŻOŁNIERZE 

GUŚLARZ 

KOBIETA W ŻAŁOBIE 

Obraz VII 

{ 
WOJCIECH BRYDZIŃSKI 

JÓZEF MALISZEWSKI 
MARIA HOMERSKA 

{
ZOFIA KOMOROWSKA 

RENATA KOSSUBUDZKA 

.I 
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Asystenci reżysera: Asystent sicenografa: 

Stefan Burczyk 
Jan Kulczyński 
Stanislaw Wieszczycki 

(Wydział Reżysel'Ski PWST) 

Ines Kuske 

Kierownik muzyczny: 

Edward Wejman 

Przedstawienie prowadzi: 

Lucjan Sapiński 

przy wspóllpiracy: 

Krystyny Brzoskowskiej 

Józefa Chyba 

Sufler: 

Wiktor Wojtaszek 

Bronislaw Nieszporek 
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Kierownik pracowni scenograficznej: 

Jan Wiśniewski 

Kootiumy wykonano pod ikierunikiem: 

Zofii Węgierkowej 

Jana Grzegorego 

Kierownik oświetlenia sceny: 

Karol Bekier 

Kierownicy pracowni. 

stolarskiej 

Feliks Zieliński 

elektrotechnicz.nej 

Wiktor Materko 

fryzjerskiej 

Władysław Kowalewski 

Wanda Strzelczyk 

modelatorskiej 

Józef Ciunowicz 

Kierownik sceny: 

Stanisław Kuszczyk 

malanskiej 

Konstanty Pękalski 

szewskiej 

Adam Krystecki 

tapicernkiej 

Stanisław Wojtanowicz 

ZDZISŁAW LIBERA 

ADAM MICKIEWICZ 
Wielka poezja 1romantyczna wniosła do literatury nowe war

tości ideowe i artysty1czne, które pozostawiły trwały ślad w kul
turze nairodowej. Romantyzm bowiem ipowołał do życia lite
rackiego nowego bohaitera, wytknął narodowi nowe ideały, 
potrącił o najczulsze struny duszy ludzkiej, czyniąc 1ją wraż
liwą na cie:rpienii.e narodu i krzywdę człowieka. Twórczość 
wielki.eh :vomantylków zrodziła się i rozwijała w czasach prze
łomowych. Kruszył się JPe>rządek feudalny, rozkładała się mo
ralność, jalką ustrój ten stworzył, powstawał natomiast nowy 
porządek kaipitalistyczny, który wysunął burżuazję jako siłę 
społeczną. W Europie wzmaga1ły się ruchy narodowo-wyzwo
leńcze, skierowane przeciJW rprzemocy i tyranii despotów. 
W d.zliełach największych pisarzy !pierwszej połowy XIX 
wieku, Byrona i Wiktora Hugo, Puszkina i Mietkiewicza od
zywa się raz po raz głos historii, która z kart literatury pięk
nej przemawia do czyteln~ka, zwraca się do jego sumienia 
i budzi pragnienie waliki o najwyższe ideały ludzkości. 

Niezwykle bogaita i 1różn01rodna w swojej treści twórczość 
Midldewicza była jak naijmocniej ~wiązana z życiem epoki, 
w ikt&rej .poeta wyirósł i działał. Od lat najmłodszych aż po 
chwile ostatnie Mickiewicz gorąco reagował na wszystko, co 
niosło .ze sobą życie, w szczególności na sprawy dotyczące 
krzywdy czlowieka i cieTJPień inarodu. Młodzieńcze utwory 
powstałe w środowisku studentów Uniwersytetu Wileńskiego, 
w kręgu filomatów, wy;różruiają się radosnym entuzjazmem 
i wiarą w zwycięstwo dobra nad złem. Wystarczy !J?rzypom
nieć główne myśli „Ody do młodości", jedno .z jej haseł: 
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LIBERA 

„W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele" lub słowa .za
kończenia „Witaj jutrzenko swobody, zbawienia za tobą słoń
ce", by uświadomić sobie charakter poezji filomackiej, jej ton 
szJlaichetny ii. ucociwość żatrliwą. Wiersze filomackie żądały 
solidarnego wysiJiku, uczyły skromności osobistej, wskazy
wały cele, do jalkich należało dążyć. „Ballady i romanse", wiel
ki manifest romatnityzm.u polskiego, przedstaiwiają inne war
tości. Ukazały świat wyoibrażeń ludowych i wydobyły z po
dań gmirnnych rpraiwa moralności ludowej, które potępiają 
surowo zbrodnię, gwałt i wiarołomstwo. Pamiętne słowa „Ro
mantyczności", „czucie i wiaTa silniej mówią do mnie niż 
mędrca szikiełko i oko", wyra:liają solidamość z ludem. Ludoiwe 
widzenie świata objawia się również w II części Dziadów, 
gdzie chór wieśniaków wypowiada się na temat zjaw wywoła
nych przez guślarza . Natomiast część IV Dziadów po.trą
ca o inną strunę. BołeSIIle pTzeżycia osobiste stały się podnietą 
do naipisania dramatu o n1ieszczęśliwej miłości. P>rzedstaiwi~ ją 
Miclkiewicz z taką pasją i namiętnością, jakiej nie znał'a 
przedtem literatura ipolska. W tym samym tomie, który przy
niósł II i IV część Dziadów (1823), ukazała się „Grażyna" poe
mrut o boha•terstwie księżnej liitewskiej , która wolała śmierć 
niż paktowanie z wrogiem. „Grażyna" zawiera jak gdyby 
wyzwanie pod adresem tych wszystkich, którzy szukali pOiro
zumienia z zabOTcą pod pozorem płynących stąd korzyści. 

Wspaniaile rozwijająca się twórczość Mickiewicza ~oistaje 
przerwruna wskutek aresztowania filomatów, a wśród nich 
i Mickiewicza, za dzialłalność patriotyczną. Na mocy wy
roku poeta zostaje zesłruny do Rosji, gdzie spotyka się z przo
dującymi pisairzarni i wyibi1Jnymi przywódcami organi~ji 
~i.slkowych. W czasie poibytu w Rosji Mickiewicz do1jrzewa 
pod w2.1ględem ideoiwym 'i amtystycznym. Rośnie poczucie włas
nej wairtości. Powstają utwory, które stawiają go w rzędzie 
największych poetów Europy. „Sonety krymskie", osnute 
na 1tle przeżyć związanych z cudowną wycieczką, wyróżniają 
się sposobem przedstawienia w~aniałej przyrody Wschodu 
i głęboko przetimującym liryzmem. „Konrad WaJ.lemod" daje 
obraz tragicznych losów bohatera, który z miłości do ojczyz
ny przechodzi na IS1:Jronę wroga po to tyllko, by łatwiej i siku
tecz:niej do.konać ina nim zemsty. Rozbrzmiewa w „Konra
dzie Wallenmodzie" nuta tragiczina, ale :poemait Mic'kiewiczorw
ski otwiera zarazem nowy TOz<l.ział w dziejach iliteraitury na-
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rodowej wyznaczając jej rolę doniosłą w budowie i rozwijaniu 
uczuć patriotycznych. 

Po wyjeździe z Rosji następuje długi okres przebywania 
na emigracji. Niemcy, Czechy, Szwajcaria, Włochy, kilku
miesięCZIDy pobyt w Wiełkopolsce, wreszcie Drezno i Pa
ryż - oto jak wygiląda szlak podróży Mickiewicza zanim 
zatrzyma się na stałe we Francji. W Dreźnie, gdzie się. ~n~azł 
po upadku 1powstania listopadowego, pod w:pływem w1elki~go 
wstrząsu napisał III część Dziadów. Odezwał się tu ipotęzny 
głos bólu paitrfotycznego poety, który !Patrzył na klęskę naro
du. Po III części Dziadów powstały jeszcze z większych utwo
rów literackich „Księgi narodu ,i pielgrzymstwa polskiego" 

„Pan Tadeusz". 
„Księgi narodu i pielgrzymstwa" miały nieść słowa wiary 

i otuchy rozproszonym [JO świecie emigrantom polSkim. 
W „Panu Tadeuszu" stwo!1Zył poeta wspaniałą epopeję .prze
pojoną gorącym uczuciem miłości ziemi ojczystej . Otworzył 
poeta perspektywy ksztaŁtowania się nowej moralności i i:o
wych stosunków ~połecznych. '.Dkwi w „Panu Tadeuszu" Ja
kaś czynna siła , która urzeka czytełnika cudownym pięknem 
i wyzwala w nim ogromną energię życiową. „Pan Tadeusz" 
wprawia w dzielność - tak się wyraził o poemacie współczes
ny poeta Ju1ian Przyiboś. Późniejsze dzieje Mickiewicza przed
stawiają go jaiko profesom Jiteratury rzymskiej w Lozannie, 
jako profesora literatur słowiańskich w Paryżu, wreszcie jaiko 
działacza politycznego i publicystę, który redagował demo
kratyczny dziennik iparySki „T,ryhunę Ludów". Widzimy Mic
kiewicza, gdy w okresie Wiosny Ludów w 1848 roku orga
nizuje przeciwlko Arustrii Legion polski w Rzymie. W na
stępnym roku broni na łamach „Trybuny Ludów" rewołucji, 
atakuje rządy burżuazyjne i nawołuje do wspó~pracy i soli
da1rności ludów wałczących o wolność. Dmałaazem politycznym 
pozostał do końca życia. Umiera bowiem w Konstantynoipolu, 
gdzie po raz drugi próbował stworzyć legion walczący prze
ciw carskiej Rosji. 

Idee „Ody do młodości" blisikie były poecie do końca ży
cia. Kiedy czytamy w „Trybunie Ludów", że „poczucie soc
ja.listyczne jest popędem ducha ikiu lepszemu byitowi, nie in
dywidualnemu, lecz wspólnemu i sołida1rnemu" przy.pomina
ją się słowa „Ody", że w „sz>ezęściu wsrzySJtikiego są wse.ysit-
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kich cele", a kiedy poc.ta wykaZiuje całą naiwnosc rozumowa
nia utoipijnych socjalistów, przychodz,i na myśl pamiętne wez
wanie: „Gwałt niech się gwałtem odciska.''. 

Droga Mickiewicza prowadzi od filomatów po Legion 
rzymski, „Trybunę Ludów" i Legion turecki. Wyznaczają ją 
dzieła literackie różnego wymiaru i różnej wartości -
:vszystkie tętniące żywą krwią czującego poety, patrioty 
i szczerego demokr a.ty. 

Jak wyglądają na tle całokSZltaŁtu twórczości Mickiewicza 
Dziady i jakie jest ich miejsce w dorobku polskiej literatury 
romantycznaj? Trudno mówlić o jednOtlitym charakterze utwo
ru, którego poszczególne części powstawały w różnych okre
sach życia poety. Część II i IV pochodzą jeszcze z okresu wi
leńsko-kowieńskiego, z tego samego czasu wywodzą się [:ÓW

nież fragmenty części I, iktórych poeta nie włączył do wydan~a 
książkowego. Część III naitomias:t powstafa w Dreźnie, po 
upadku p()Wstania listopaidowego. Dołączył do niej poeta itzw. 
„Ustęp", obszerny urtwór ~picki :zawierający obraz Ros;i i pa-. h J 
nuJącyc w niej stosunków; całość zamyka pię:kny wi&sz 
liryczny „Do !Przyjaciół Moskali". 

Luźna budowa dramatu, liryczny charnikter jego poszczegól
nych części, mieszanina scen fantastycznych i realistycz
nych - wszystko to składa się na dramat nowego typu, nie
podobny w siwej !konstrukcji do ·traigedii klasycznej. Jakże 
ogromna różnica dzieli Dziady od fakiej na przykład Barbary 
Radziwiłłówny Felińsk1ego, wystawionej w Warszawie w ro
ku 1819. 

Mimo że Dziadów część II przedstawia obrzęd ludorwy, część 
IV - historię niesz.częśliwego kochanka, a część III zarwiera 
dramat narodorwy - wszystkie one powiązane są ooolbą jed
nego bohatera. Tajemnicze widmo z części II, Gustaiw z IV 
i Konrad z części III - to przecież ta sama osoba dramatu, 
przedstawiona za każdym razem w innej •sytuacji. To jest jed
no z ważniejszych wiązadeł wszystkich części. Mówiąc jed
nak o dramaityczmości utworu i sile jego oddziaływania na
leżałoby przede wszystkim scharakteryzować każdą część 
z osOłbna, później dopiero olkreślić sens całości. 

Fragmenty części I, zaniechane rprzez poetę, oibejmują sze
reg scen, z których każda przemawia inną treścią. Można by 
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tu widzieć jak gdyby zapowiedź ludowego obrzędu oraz 
wprowadzenie w sprawy dramatu miłosnego, który wypełni 
część IV. 

Obrazy części IT powiązane motywem obrzędu Dziiadów 
zawierają myśli głębsze. Na plain !Pierwszy wysuwa się tutaj 
wizja złego pana obchodzącego się dkirutnie ·ze swymi ipodda
nymi. Jego dawni 1słudzy w ipostaci nocnych ptaków msrzczą 
się za doznane krzywdy i cierpienia. Chór zgroma.dzonych 
chłoipów ntby trybunał rewolucyjny odczytując wyrok uza
sadnia go: 

Bo kto nie był ni razu człowiekiem, 
Ternu człowiek nic nie pomoże. 

Sens pozostałych zjaw da się ująć w ogólną prawdę o życiu 
~ua::k~. :Vi<lo~ dziec.i narzuca przekonanie, że brak go.ryczy 
i c1erp1erua, ktore towarzyszą zwykle życiu ludzkiemu czyni 
je niepełnym. Duch dziewczyny zaś przypomina, że nie' wolno 
gardzić uczuciem mNości między tka bietą i mężczyzną, a tego 
kto je lekceważy i odsuwa od siebie, należy patęip1ć. 

. Część IV wprowadza na scenę GUS1tawa. W wybuchu oso
bistych uczuć nieszczęśliwy młodzieniec wyraża bolesną skar
gę skrzywdzonego kochanka. Ale tragiczne przeżycia boha
tera przedstawił poeta w szerszej persipektywie spraw ludrz.
kich. Tragizm bowiem sytuacji Gustawa bierze swój począ
tek z prostego, ale bolesnego falktu: z przedziału klasowego, 
który dzielił kochanków. 

Dramat wydobyty z głębi bolesnych !Przeżyć osobistych 
:-i~aje się namiętnym oskarżeniem „jasnych panów", wyzwa
niem pod adresem całej moralności feudaJnej, tolerującej zło 
i odpowied~ia1nej za zniszczone szczęście jednostki. Pootać 
Gustawa to jaikby symbol buntownika romantycznego pro
testującego namiętnie przeciwko światu uci.Sku i bezprawia. 
ów bunt w imię straconego szczęścia osobistego zamienia się 
w gwałtowny protest pnzeciiw .uciSikowi ojczyzny w Dziadów 
części III. Pełna płomiennego uczucia scena improwizacji Kon
rada należy do najwyższych osiągnięć artystycznych pol
skieg? romantyizmu. Ale jest ,1Jo tyJJko jedna ze scen tego po
rywaJącego dramatu. Przejmuje żarliwością patriotyzmu sce
na więzienna, gdzie widzimy filomatów zamkniętych w celi 
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bazylianów. Surowa krytyka lojalności i ugodowośd wobe 
wroga występuje w Salonie warszawskim. Groźne oskarżeni( 
caratu i jego przedstawicieli zawiera Bal u Senatora. Wrzyn. 
się w pamięć na zaiwsze opowiadanie Adołfa, nie mOtż.na za 
pomnieć tragkznej ;postaci Rollisonowej. Pain-iotycznej mło 
dzieży polskiej towarzyszą młodzi rewolucjoniści rosyjscy 
któnzy ramię w ramię z Polakami walczą przeciw cairatowi 
W Dziadach wystawił poeta pomnik męczennikom s;prawy na 
rodowej; Zireaili:zował to, co pisał w liście do Niemcewicza, ż1 
pragnął „objąć całą historię prześladowań i męczeństwa nasze 
ojczyzny". 

O ile w Wie1kiej Improwizacji odezwał się głos gorąceg 
protestu przeciwlko ciel1Pieniu narodu, a w osobie Konrad 
wjdzimy romantycznego bohatera, który czuje się odpowie1 

dzialny za cały naród, boleje nad jego klęską i pragnie uzy· 
skać rząd nad duszami, by móc wyzwolić ojczyznę i uczynić ji 
szczęśliwą, o tyle wizja księdza Pfotra wywołuje inne wy· 
obrażenia i myśl.i. Radosna wiz,ja zmartwychwstającej Polsk 
stanowi jak gdyby wyraz głębokiego przekonania poety, żt 
ofiary złożone ojczyźnie, cierpienia i męki narodu nie pójd 
na maI1Ile. 

Niewiele znajdziemy w literaturze światowej utwoirów, któ 
re by tak, jaik III część Dziadów przedstawiały tragedię na 
rodu. W chwili kiedy się dramat ukaizał, a więc w rok pi 
upadiku 1powstania, spemił on doniosłą rolę w życiu Polaik:ów 
Nie pozwolił przede wszystkim zapomnieć o obowiązkad 
paitriotyczinych; obrazy mar.tyrologti narndo1wej miały pod111ie
cać stale do działania, !Podtrzymywać płomień nienawiści de 
wrroga1. W tym sensie Dziady naileżą do literatiu;ry na wslk;ro: 
politycznej i walczącej. Określając w1roga uczyłiy zarazem od· 
różniać cairat od narodu rosyjskiego. Uczyły mądrego patrio
tyzmu, ik:reśliły wzory bohateirów, podtrzymywały wiarę '\\ 
zwycięstwo. III część Dziadów porwała nie tylko czytelnik: 
po19kiego, ai1e urzeikła i obcych. Siła uczuć ipatriotycznycł 
przemówiła szczególnie do Francuzów. George Sand, wybi.tn: 
pisairka francuska, porównując Dziady z F'austem Goeithegc 
i Manfredem Byrona, napisała w znanym miesięczniku pa· 
ryskinn „Revue de deux Mondes": „od czasu pro.roków im-ael· 
skiich żaden głos nie podniiósł się z podobną siłą dla O/I)isywa 
nia tak wie1kiego przedmiotu jaik upadek narodu". 
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Część II - wyrażając ogólną sentencję o życiu ludzkim -
protestowała szczególnie gorąco przeciw krzywdzie społecznej. 
Część IV stworzyła postać młodego buntownika romantycz
nego, który roz.prawia się z moralnością feudalną, ze światem 
przesądów społecznych groźnych dla szczęścia jedlnootki. Część 
III - ostatnie z ogniw dramatu - porusza sprawę cierpiące
go narodu, mówi o jego walce i wskazuje prawdziwe oblicze 
wroga. Krąg zagadnień i konfliktów staje się coraz większy, 
oga·rnia coraz to inne sprawy. Napięcie dramatyczne wzrasta. 
Obrazy stają się coraz ostrzejsze w swoim realizmie. Motyw 
Dziadów, centralny w części II, staje się czymś ubocznym i do
datkowym w części III. Nie on już tutaj decyduje o konstruk
-cji i obliczu dramatu. Oprócz osoby bohatera wiąże poszczegól
ne części Dziadów postawa poety. 10 lat dzieli powstanie Dzia
dów drezdeńskich od wileńsko-kowieńskich. Obfitowały one 
w ważne wydarzenia polityczne, które dostarczyły poecie cięż
kich doświadczeń osobistych, wpłynęły na jego stosunek do 
świata i do własnego na.rodu. Nie osłabiły tylko uczucia poety, 
które miał prawo w Wielkiej Improwizacji określić mianem 
najmocniejszego. 

Zdzisław Libera 
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ADAM MICKIEWICZ 

według rystl1llk.u wyikona[]Jego w Wilnie około 
1825 roku. 

STANISŁAW WITOLD BALICKI 
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Jeden z największych konserwatystów w teatrze, a równo
cześnie ambitny pionier poetyckiego repertuaru, obalający le
gendę o niesceniczności romantyków, Józef Kotarbiński, 
w swym „diariuszu sizlacheckim dyrektora teatru" - jaik jego 
tom wspomnień „W służbie sztuki i poezji" (Warszawa, 1929) 
dowcipnie, a nie bez słuszności nazywa Boy Żeleński - z roz
koszną szczerością odkrywa genezę powierzenia Wyspiańskie
mu inscenizacji Dziadów: „Gdy powziąłem z.amiar wystawie
nia Dziadów, żona moja, ze swym kobiecym rozsądkiem 
i .znajomością praktyiki życiowej, poradziła, abym poruczył 
ułożenie tekstu autorowi Wesela. Dlaczego? Bo przewidziała 
bystro, że przy mnie zositanie zasługa wprowadzenia p0ematu 
na repertuar, a recenzenci krytyikować będą pracę poety, który 
z konieczności musi dokonać licznych skrótów i modyfikacji... 
Odbyłem wtedy z Wyspiańskim wsitępne kOillferencje i stanęło 
na tym, że !Z.Ostawiłem mu wolną rękę. Za skromne honorariJum 
podjął się poeta ułożyć teikst tych, jak je rniae..wał „scen dra
matycznych", obmyśleć szczegóły wystawy i reżyserii. - Prze
widywania mojej żony sprawdziły się w zupełności..." 

* Przedruk artykułu z nr. 7-8 czasopisma „Teatr" r. 1949. Arty
kuł pisany w okresie planów Leona Schillera nowYch inscenizacji 
Dziadów, Kordiana i Nieboskiej komedii sugeruje w zakończeniu -
główny nurt nowego ujęcia dzieła Mickiewicza. 
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Decyzję powzięli Kotarbińscy w ikilka miesięcy po zaszczycie, 
jaki spotkał Wyspiańskiego ze strony publiczności, a jaki, jak 
notował na gorąco Kazimierz Tetmajer, nie spotkał żadnego 
z poetów, ani Ujejskiego, ani Asnyka; ofiarowano mu po wy
stawieniu Wesela podarek z cyfrą „Czterdzieści cztery". Ten 
dowód uz,nania dla autora „jednej z najkrwawszych satyr, jakie 
kiedykolwiek w ogóle naipisano, satyry tym dotkliwszej, że 
autor nie od siebie mówi i wymyśla, ale pokazuje nam ludzi" 
(określenia Tetmajera), świadczy, że chciano w twórcy Wese
la i Legionu widzieć nie tylko poetę i artystę ale również ~u
chowego przywódcę, zapowiadanego w widzeniu księdza P10-
tra męża opatrznościowego. O ipowierzeniu Wyspiańsikiemu 
opracowania Dziadów, obok możliwości ar.tystylC.Zilych, zade
cydowała też na pewno chęć wykorzystania popula.r
ności poety, bo choć nie umieścił swego nazwisika na 
afiszu, prasa - nie mówiąc o plotce - bębniła je od dłuższego 
czasu. Teatr krakowski przeżywał wówczas duży kryzys finan
sowy i poważny exodus aktorów z Kamińsikim, Paiuliną Woj
nowską i Popławskim. Przestał grać Knake-Zawaidzki: Trzeba 
było zastrzyku. Toteż z prawdziwą satysfakcją not_uJ~ Kot~r
biński w swym „diairiuszu" itakże i to: „Przedstawienie Dzia
dów było nie tylko moralnym tryumfem teaitru, ale pod 
względem materialnym dało rezultat niezwykły w. Krakowie, 
przez 4 wieczory zapełniając salę do ostatniego mieJsca. W se
zonie graliśmy Dziady 21 razy ... " 

A Wyspiański tymczasem, zwłaszcza początkowo, zbierał 
rzeczywiście ostre cięgi. Przede wszystkim od JeTzego Żuław
skiego, o czym Kotairbińsiki woli w ogóle nie wsipominać. 
W dniu premiery, we czwartek 31 października 1901, ukazał 
się w „Głosie Narodu" felieton cenionego już intelektu'.łlis.ty 
i poety, późniejszego głośnego autora „Erosa i Psyche" i „~a 
srebrnym globie", felieton z góry wyrażający obawy,_ ~e n~e
be~pieczny eksiperyment się nie uda. Bo o.grom mysh Dzia
dów przerasta możliwości sceny. Trzeb~ :nięc poe:-~at „przy
kroić, a przykroić znaczy tyle, co ~bciąc! a obciąc . !yle, co 
okaleczyć, a okaleczyć tyle, co zepsuc. Mozna to zrobic zręc~
nie, nawet genialnie, ale czy genialnie wy;konana amputacJa 
nie jest mimo to okaleczeniem?" W d~óch następnyc~ n~
merach daje żuławski obszerną recenzJę z przedstawienia, 
które jest „zasługą wobec szerokich warstw narodu", bo pod
nosi je etycznie i estetycznie; podkreśla, że pTzygotowano pre-
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mierę z wielkim staraniem i odegrano należycie": chwali 
świetn~ ' sceny zbiorowe - „arcydzieło doskonałej reżyserii"; 
niezadoworlony z Mielewskiego, lepszego Gustawa niż Konrada, 
ale dodaje, że w całej Prusce nie ma aktualnie aktora, co by tę 
rolę naJ.eżycie zagrał; przygooia mocno Wysockiej, że '!' Dz,ie
wicy robi tragiiC7IDą pannę i mówi przez zęby; i wreszcie o ro
bocie Wyspiańskiego... Ceni go jako „genialnego poetę i ma
larza" ale to co dał, to nie jest - „zastosowanie do sceny", 
to - ' pTZerÓbika" i do tego „nader na ogół nieszczęśliwa". 
A już ·~ Improwizacdi - przez skróty - „parodia". „Tego 
nawet Wy~piańskiemu nie wolno było robić" - woła Żuław: 
ski. - ,,Jeżeli Improwiizacji inaczej nie można było wtłoczyc 
na scenę, należało Taiczej Dziadów w ogóle nie grać" N a 
pewno kryityk, zwłaszcza w tym zdaniu, solidnie przesolił! 

Ze szczególnie pozy;tywną oceną swej pracy spotkał się V:f ys
piański ze strony badacza Miokiewicza, prof. Józefa . Tretiaika, 
który pozyskany przez „Czas" specjalnie do tej recenzJi (nr 2~2 , 
253 i 255), liczne fornnułiując zarzuty, stwieTdza jednak „pi~
tyzm dla mistrza" i „pomyślny" ogólny rezultat, .zwłaszcza ze 
„dwa główne kierunlki poematu, miistyczny i społeczny , ~ryso
wują się z całą wyirazistością na sce~ie". -_W „Przeglądzie Pol
skim", organie hr. Stan. Tar:r:owskiego, ktor)'.' przestrzegał te~
try przed :sięgan.ięm po Dziady ukazało się obszerne omo
wienie, pióra dra Feliksa Koneczinego --:- (zes~yt 425'. r~k 1901), 
które poprzez swój ton apologetyczny Jest mewątp~iwie odpo
wiedzią żuławskiemu. „Przeróbki dokonał p. Stamsła"."' W~s
piański - pisze Konecziny - a wię.c p.ió:o stoj~ce. na .teJ wyz)'.'
nie że nie ma obawy o profanacJę dzieła Mickiewicza... Nie 
dopuścił się też Wy~iański w niczym jakiegokolwiek pa~towa
nia z gustem szerszych warstw, nie zastoso:"ał Dziadow do 
publiczności, lecz wyłączni~. do. sceny. Przerobka. poleĘa na 
tym, że jedne ustępy opuscił, mne poskracał, a mne. Jeszcze 
złożył z rozmaitych miejsc poroizd~ie~any.ch . w oryg.m~lnyi:n 
tekście ale zaiwsze tak, że sam od siebie me n1e dodał i me me 
zmienił. Pozmieniał porządek, ugrupował materiał inaczej , uło
żył w odmienny szyk, ale słówka ani jednego. nie zn;ienił: Co
kolwiek słyszymy ze sceny, wszystko pochodzi bezposredm~ od 
Mickiewicza. P. Wyspiański dał rzeczy tylko porządek scenicz
ny, nic więcej ... Ograniczył . się ~ciśle do .roli reżysera . Sto
sownie też do tego nie podpisał się zupełnie na afiszu. Skoro 
jednak pragnął umożliwić wystawienie Dziadów jako ca-

-21-

- - -- ---------------------



„.~ .. ~ ... ,„ .. ,.„„ ....... ,,: 

A..„A..IH'.A.. lttIIVJliCIEWIVZA.. 

DZIADY 
SCE:.NY DRAMATYCZNE. 

"· *""•i.uta ~IP« Cllt.M••-.a . 

'" ~ • -..in.. ... b(4U. N J11••łlil „ .- I l 

J\ 
klit " 4H.itill'tt . .--utt• •I"" u •ot:~" t t'ł"<I 

'" :··-..i. .. 

. 
' „ 
' .. . 
' 

" „ 
'~ . . 

' 
lr1-.11111,1uuttr• 

":W1.o>4~ 1 I l 

"· 

"' t•t'l.l'ł "'''''~ u lw•, 

1r1 ... u._m 

. :· ~~· .._. •. 

.1--· • '"":'! .. 
.„ . .• 

'\.O\\I ho ... ·r\t\l\ 

' 
\U\\ I I ł I h ł" \ ~ \\ 11 IL \I 

..,.. Ceny mlejac zwyczajne. Początek o godzinie 7 • ._ 
... 8U!UłW ••IA•ł• Wal~Jll IJ„z„4r1111ko w o kio*nt::t'larya nlr W)' d:lJI> . ..... 

°" 1'11,;frl • aw' '°' ł'-' "' ,„ ,,Mitowi i J•O• tcrh , 
vt~ni "~-" • -\1'\)IA Mt• l\H \ lf /. •~Dziady''. p 

Afisz pierwszego przedstawienia Dziadów w insceni
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łości, z natury rzeczy musiało w tym wypadku reżyserowanie 
sięgnąć głęboko. Sama zmiana kolei ustępów, przenoszenie tek
stu z miejsca na miejsce, a nawet kombinowanie scen z wyjąt
ków scen rozma~tych oryg.mału, nie jest niczym nowym w prak
tyce teatralnej. Robi się to od dawien dawna z Szekspirem. 
Nowym jest to, że w .tym wyipadlm zachodziła potrzeba Sikom·· 
binowania sceny nawet z zupełnie niescenicznych usitę(pów, i to 
zaraz na samym początku, ażeby tylko dać całość ... O ile chodzi 
o to, żeby dać na scenie cafuść Dziadów, ·tj. uwzględnić rrów
nomiernie wszystkie pierwiastki, z których składa się poemat 
i to w tym samym stosunku, jalk to jest w oryginale, wywiązał 
się ip. Wyspiański dobrze ze swego zadania, a pracy jego bairdzo 
niewiele można by zarzucić". 

Inscenizacja Wy~iańskiego, rprzejęta z biegiem lat przez irime 
teatry, przetrwała na.i polst.1<iej scenie - jaiko jedyna, niemal bez 
zmian - lait trzydzieści. Wysocka i Trzciński, mimo śmiałych 
prób, nie umieli rprzełamać siły jej dramatycznej wymowy. Je
szcze esteta i krytyk Władysław Kozicki, gdy na łamach „Wia
domości Literackich" (nr 18, r. 1932) oma1Wiał entuzjastycznie 
pierwszą, lwowską reałi.zację Dziadów Leona Schillera, kon
kludował: „Czy muzyc~no-misterytiina iinscenizacja Dziadów 
Schillera jest tak .rozst11zygająca, że przekreśla malairskc-dra
matyczną inJScenizację WyspiańSkiego? Chyba nie. Zależnie od 
indywidualnych, duchowych nastawień odbiorców zawsze pozo~ 
stanie możliwość wyboru". 

2 

Przygotowanie Dziadów nie mogło być dla twórcy Legio
nu tylko wykonaniem zamówienia i do tego utworu wcześniej 
nie przeżytego. Wiemy ze wspomnień o Wyspiańskim, że odrzu
cał malowanie portretów, gdy mu model nie odpowiadał. Do 
przyjaciela Lucjana Rydla pisał zaś jeszcze w r. 1895: „Nigdy 
nie przestanę wymieniać zawsze mało i. nigdy dosyć czytywa
nych Dziadów, których zaibił „Pain Tadeusz" .... Z ducha Dzia
d.ów wyrosły przecież niektóre motywy Protesilasa i Laoda
mii, Wesela ... 

Plany iinscenizacji klasyików, zachowane w papierach po Wys
piańskim, zwłaszcza wykaz scen Balladyny (Feldman twier
dził, że gotową przeróbkę poeta zniszczył), pozbawionej całko-
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Stanisława Wysocka w roli Maryli. 
Teatr Miejski w Krakowie. Dzia
dy w inscenizacji Stanisława Wys-

piańskiego, rok 1901. 

wiicie świata fantastycz
nego, świadczą, że jak<> 
kierownLk artystyczny 
traktowałby niejednokrot
nie telkst utworów niesły
chanie swobodnie i bez
względnie, jedynie jak<> 
pretekst do realizacji wła
snych koncepcji. Do teks
tu Mickiewicza ustosunko
wał się rzeczywiście z piie 
tyzmem, pragnąc ukazać
możliwości jego teatru; 
czynił to świadomie, jak 
o tym przekonuje jeden z. 
listów do Szymona Matu
siaka, pisany w przede
dniu r_pzp_oczęcia prób
(podkreślenia poety): „Jest 
to tylko po prostu zagra
nie tego, co jest tak jak. 
jest, pozostawione przez 
Mickiewicza, oczyw1sc1e 
skrócone. Skracałem ja 
sam. Interpretowałem 

rzecz już skróconą li tylko 
ze stanowiska ról dla airtystów i dekoracyj i w tych obu ra
zach liczyłem się z warunkami sceny krakowskiej, to jest tego, 
co sprawić lub kupić, lub dać ta scena może i ta dyrekcja wy
doł,ać„. (Dziady) się będzie grać w skróceniu, którego ja do
konałem, wykreślając prawie dwie trzecie istniejącego tekstu 
mickiewiczowskiego, gdyż inaczej widowisko trwałoby do 
czwartej godziny rano - a chciałem i chcę, aby ten dramat 
wystawić jako dramat jednego wieczoru, dlatego tylko, że jest 
jednym objęty tytułem„. Opracowanie moje Dziadów odnosi 
się do ruchu na scenie, jak kto jest ubrany i jak się ma po
ruszać, skąd wychodzi, jak schodzi, jakim mówi głosem i gdzie 
wychodzi... Według mnie, Mickiewicz wszystko wszędzie naj
prościej powiedział czego chce i jak co ma wyglądać. Jestem 
też od tego, abym pilnował, żeby tak było, jak chciał i jak 
się da". 

- 24 -

O „DZIADACH" WYSPIA:i'l'SKIEGO I SCHILLERA 

„J a k c h c i a ł"„. Wyspiański w to wierzył. 
Dla pokoleń współczesnych poecie, wychowanych na histo

rycyzmie i anegdocie, Dziady były przede wszystkim poe
matem o samym Mickiewiczu. Żuławski, w pierwszym ze 
wspomnianych wyżej felietonów, udowadnia, że wystawić 
Dziady - to znaczy wskrzesić Mickiewicza, pełno go bo
wiem w każdej scenie. Słowacki pisał raz, że ze swego życia 
chce stworzyć poemat dla Boga, Mickiewicz przeciwnie, z ży
cia swego dawał przykład dla ludzi. Polemizuje Żuławski, rze
cznik potężnego odłamu wyznawców bohatera-Mickiewicza, 
z innymi wywodami nowszych badaczy. We fragi:ienta~h 
zamierzonej całości, zwłaszcza w części III, będące) dopie
ro ekspozycją, „nic się nie dzieje, gdyż poeta maluje tutaj 
tylko tło dziejowe i stan duszy swego bohatera, którego za
mierzał snadź pokazać w dalszych, nie napisanych aktach", 
stąd jednej idei jeszcze nie ma, a nicią przewodnią, łączącą 

luźne sceny, jest sam Mic- Andrzej Mielewski w roli Gu-
kiewicz, wyrażony głównie stawa _ Konrada. Teatr Miejski w 
przez Konrada, który jest Krakowie. Dziady w inscenizacji 
czlotciekiem żywym, a nie Stanisława Wyspiańskiego, rok 1901. 

upiorem. 
Tak odczytał sens Dzia

dów i Wyspiański, który już 
w Warszawiance, Kazimie
rzu Wielkim, czy Legionie 
rozprawiał się z tymi ze 
współczesnych sobie, co w 
poezji romantycznej, cier
piętniczej i mesjanistycz
nej, widzieli najwyższy 
wzlot ducha polskiego 
drogowskaz ideowy, a z 
twórcy Dziadów i .,Ksiąg 
narodu" cz.ynili pomnik syn
tetyczny ideologii, czerpa
nej głównie z Krasińskiego. 
W takim Mickiewiczu -
pisał teoretyk Młodej Pols
ki, Artur Górski - „za
mieszkał król-duch całej 

rasy i przemówiił do ludu 
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Maria Przybyłka w roli Zosi. 
Teatr Miejski w Krakowie. Dzia
dy w d.nscenizacji Stanisława Wys

piańskiego, rok 1901. 

swego„. Mistycyzm jego 
był najwyższym wyrazem 
umysłowości polskiej. Na
sza filozofia narodowa, 
aby mogła iść dalej w po
znawaniu świata i spraw 
jego, wrócić winna .po 
zgubiony wątek do duszy 
Mickiewicza" „. Protestem 
przeciw tego rodzaju „ fi
lozofii narodowej" oraz 
świa.domym, w przekona
niu, że zgodnym z praw
dą, odkłamaniem popular
nego Mickiewicza („. „ze 
strony coraz innej go oce
niamy „. uży1wamy go co
raz inaczej"„.), było i o
pracowanie Dziadów. 

Dziady dla Wyspiańs-
kiego nie były ukazaniem 
całego historycznego Mic
kiewicza - bohatera na
rodowego, były przede 
wszystkim jego krystali
zacją jako artysty-drama

turga, postulującego słowiański dramat wizyjny. Wy151Ptański, 
w cytowanym liście do Lucjana Rydla, ocen1iając próby drama
tyczne przyjaciela, rozwija teorię „teatru ogromnego" takiego, 
jaikiego d{)magał się Mickiewicz w sławnej Jekcji XVI „Litera
tury słowiańskiej" (4 kwietnia 1843). Ale tragedią twórczości 
autora Wyzwolenia będztie, że choć marzył o „teatrze ogrom
nym", „wielkich powietrznych przestrzeniach", które „ludzie 
pełnią i cienie", choć był wizjonerem i buntownikiem, przeła
mującym szablony i „studenckie tematy", przeciież tkwił równo
cześnie w więzach rozpanoszonego symbolizmu i naturalizmu, 
był niewolnikiem technicznych warunków krak{)lwskiej sceny, 
bo - wbrew temu, podkreślmy: na szczęście wbrew temu, co 
radził poetom słowiańskim Mickiewicz, alby n1ie myśleli, pisząc, 
o możliwościach sceny - Wyspiański twomył zawsze zapatrzo
ny w realny kształt sceny przy placu św . Ducha. 
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„Nie co innego, tylko wygląd sceny decydował o przebiegu 
dramatu w teatrze greckim; nie co ililnego, tylko tenże sam wy
gląd sceny decydowa.ł o pTzebiegu dramatu Szekspira" - n o1to
wał w studiJUm o Hamlecie. 
Walkę złym i zepsutym urządzeniom, zacofanym szablonom 

krakowskiego teatru wypowiedział szczególnie wtedy, gdy myś
lał o Jego dyrekturze i gdy został radnym miejskim. Protokół 
z posiedzenia rady w dniu 10 Jipca 1905 r. powiada: „R. m. Wys
piański konstatuje„ ._ teatr w wielu razach nie jest w stanie d~ć 
takich dekoracji, które mają odpowiednie czynić wrażerue. 
W.!>kutek tego za kulisami ciągle są kompromisy w spraiw~e 
dekoracyj. Mówca wykazuje różne braki w naszym teatrze. Nie 
ma ruchomej podłogi. Zapadni jest mało i są fatalnie urządzone. 
Nieraz wprost trzeba tekst sztuki nakręcać do tej sytuacji tech
nicznej, jaka jest pod ręką. Stąd pewne miejsca na s~;nie SC'i 

Aleksander Zelwerowicz w roli 
Księdza. Teatr Miejski w Krakowie. 
Dziady w inscenizacji Stanisława 

Wyspiańskiego, rok 1901. 
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„tragiczne" (wesołosc), bo 
efekt zawsze może się poja
wi3.ć tylko z jednych i tych 
samych zapadni. Nierucho
mość podłogi nie pozwala na 
pewne efekty. Także mosty 
górne są wadliwe"„. Sprze
ciwiał się również „bogace
niu" majątku teatralnego 
„d.dealnymi" dekoracjami, do 
tego lichymi i marnymi, z 
piętnem wiedeńskim, j.akie 
mogłyby być używane stale 
do różnych sztuk. „Dekora
cj e bowiem jako takie, to 
jest jako abstrakcyjne nie 
istnieją , tylko istnieją sztu
ki, do których dekoracje się 
sprawia. Dekoracje wiięc sa
me dla siebie nic nie znaczą , 
tylko te sztuki znaczą" . 

Dodajemy: tę „rewolucję" 
Wysipiafukiego w zachowaw
czym Krakowie (-jakże po
prawiać scenę , po której cho
dził Wyspiański i której 
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„dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż" podniósł do godności 
bohatera narodowego!-) zrealizowała ostatecznie do,piero 
w trzydzieści lat później dyrektura Karola Frycza. 

Feliks Koneczny w recenzji „Przeglądu Polskiego" tak np. 
pisze o braikach w realizacji odsłony czwartej Dziadów („Celą 
w klasztorze, przerobionym na więzienie stanu"): ,„„nad głową 
drzemiącego Gustawa występują dwa duchy: biały i czarny. 
Czarny - to ten sam, który w pierwszej odsłonie się ukazał, 
co można uzasadnić; zwłaszcza w scenicznej przeróbce nie moż
na temu nic zarzucić, bo tym sposobem sprzęga się te części 
bardziej w całość. Scenie tej stała się jednak wielka krzywda 
przez to, że sceneria nie trzyma się w tym miejscu ściśle tekstu. 
Jleżby zyskało przedstawienie, jak pięknie, wspamn~e m:)żna by 
to urządzić, dając nie po jednym duchu, ale duchy, chóry du
chów, wiodące spór o duszę Gustawa. Poprzestano na prostym 
podium w tyle sceny i ustawiono na nim dwie sztywne postacie: 
białą i czarną. Po macoszemu tra1ktowano w tym miejscu Dzia
dy a i to, co dano, było w lichym gatuntku. Anioł ubrany był 
w tę trywialną srebrzystą łuskę, znaną z Balladyny, z Za
wiszy Czarnego i wielu innych przedstawień; używa się jej 
zawsze, chcąc publiczności pokazać pięknie przybranego „ry
cerza"; za szablonowe na ten raz. Zniesiono szablon dawny, 
białych powłóczystych skrzydeł, zastępując je pstrymi (które 
z czasem także będą szablonem), a wpadnięto natomiast w sza
blon tej niefortunnej łuski. Anioł w paradnym mundurze! 
Prawdziwie szkoda, że w tym miejscu p. Wyspiański nie popu
ścił wodzy swej wyobraźni, że poprzestał niemal na niczym. 
Z tego bowiem ustępu dałoby się zrobić arcydzieło teatralnej 
sztuki; nie wątpimy, że dyrekcja będzie się w miarę sceniczne
go powodzenia Dziadów starać o coraz lepszą wystawę tej 
sceny, aż dojdzie do ram godnych arcydzieła"„. 

Wielką . trudnością był i szczupły personel. Z konieczności 
trzeba się było - jak zaznacza Koneczny - chwycić środka 
„prowincjonalnego" i powierzać tym samym wykonawcom po 
dwie, trzy, ba, nawet po cztery role, i często wcale poważne 
(Kotarbiński - Dziedzic i Senator, Zelwerowicz - Ksiądz ru
ski i Bajkow, Senowska - Sowa i pani Rollison). Trudno dziś 
przesądzać, ale kto wie, czy trudności personalne nie wpłynę
ły na pewne kumulacje w koncepcji Wyspiańskiego np. Myś
liwy czarny - Chór duchów nocnych - Głos z lewej strony -
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Krakowl·e. Dziady w inscenizacji Stanisław~ Wys-Teatr Miejski w f s ki Kon 
piańskiego, rok 1901. Od lewej: Ks. Piotr - Józe osnows ' -

rad _ Andrzej Mielewski, Duch - Antoni Bednarczyk. 

Duch (z egzorcyzmów) - Belzebub, stali się jednym syntety-
cznym, czy symbolicznym Duchem (czarnym). . . . . 

I dlatego _ przypomnijmy sobie raz jeszcze wyJasmemełsa-
. · · · D · d 'w - Interpretowa em mego autora inscen1zacJ1 zia o „ . . . 

l' tylko ze stanowiska ról dla artystow i dekoracyJ 
~zec~.ych 1 obu razach liczyłem się z warunkami sceny krako~-
~'fe · to jest tego, co sprawić lub kupić, lub :1~ć t~ scena m?ze 
i ta ]dyrekcja wydołać"„. A. wię~ z k~;iiecznosc1: ~1e tylko „1ak 
chciał" Mickiewicz, ale i „Jak się da w Krakowie, w r. 1901. 

I dlatego, na pewno, określenie. Wyspiańskiego. na ~siążko
wvm wydaniu inscenizacji (wyd. listopad 1901 r.). „Dziady 
sc~n d·ramatyczne _ tak jak były grane w teatrze l~rakow
~ki: dnia 31 października 1901" ~ n~e ?ędzie tylko litera.ck~ 
formułką, ale i wyznaniem poety, ze me Jest to kształt teatral 
ny ostateczny upragniony. 
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. „Utwór poe~yc~i jest itylk? ;materiałem" - rpisał Leon Chwi
stek na I?ar_gmesie lwowskie] pralPremiery Dziadów Schille.ra 
(„Ty~odn~ IllustrowanY:", nr 18, '~· 1932) - „Można z niego 
zrobic wszyst~o, .czego się zapragnie, od piły beznadziejnej do 
narkoty~u działaJąceg~ si.lniej niż opium lub kokaina. Wsz~st
k?. ~alez.y od nastawiema wewnętrznego... Dziady Schillera 
r~zmą się ta~ ba;dzo od Dziadów Wyspiańsikiego, że można 
zboła pow.ątpiewac, czy mamy do czynienia z tym samym dzie
łem sztuki". 

Obi~ bowier:1 inscenizacje, oddzielone od siebie historrią lat 
trz~dziestu, ~tore to ~ata przyniosły nam :przecież zmia.nę bytu 
p~htycznego i.dynamizm prądów estetycznych (pisał Boy z oka
zJi krakowskiego wznowienia Dziadów w jesieni 1919 r;: 

„Mam uczuci:, iż z narodzinami wolnej Polski wielka poezja 
nasza .w;hodzi w 111ową fazę ... ; z odsunięciem się na drugi plan 
czynn~o"". '.dydakt~c.zno-na:odowych, tym ba1rdziej dotykailne 
stai;ią się JeJ. ~art.os~i ludzkie i airtystyczne" ... ), obie te insceni
zacJe wyrazaJą i mdywidualności twórców i tkwią morno 
w kształtujących ich epokach. -

Wysp.iańsikiego wych?wuje epoka indywidualizmu, kult bo
hatera Jednostkowego; Jego wyobraźnia rprzede wszvstkim ma
larska~ W)~korzystująca ry?n muzyczny> choć domagai się, by 
„-:'\rch1tektura, Ma.lar~two ,i ?ramat w Jedność spojone" ujarw
~uł~ „~ysłom . widzow, swi~u i duchowi wieku postać iich 
i piętno - tp Jed.I!_aik d~cy?uJąicą rolę wyznacza aktorowi, po
wołanemu ~a to, by . mo"".ił „prawdy wiecznej przykazanie". 
„Na c~ stac kogo, taJemmc tych sięga; wieczna w tym siła 
groza i potęga". - ~chiller 'ZIIlÓW, mimo, że wyrasfa niemai 
z . te~o sameg? podłoza co Wyspiański, dojrzewa już w laitach 
wi~lkich ,r1:1chow Sipołecznych mais, staje :przy boiku bohatern
zb10ro"".osci, a te~ wybór ~a~e artyście o ustroju muzyczn~m, 
&~~fom~znym, me rp~zecei:i~c, a nawet jakże często nie doce
mac roh aktora, naJrpełmeJszego wyra~iiciela dramatycznego 
słowa. I to podporządkowywru:Je ak!tora innym, poza-aktorskim, 
bohate~om d;amaitu, ~woduJe taJ:ci:e - oczywiście, obok ideo
wo-~ysl;>weJ . koncepcJl - rozbicie przez Schillera Konrada 
z ~ziadow na fragmenty postaci i wtłoczenie go w życie scen. 
zb10rowych. 
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Zanim odnotujemy zasadnicze odrębności obu inscenizacyj, 
przypomnijmy, bo to charakterystyczne i ważne, genealogię 
Schillera i jego Dziadów, która - jak sam stwierdza w po
słowiu do książkowego wydania Pastorałki (Warswwa 1931) 
- wywodzi się z „wychowania kraikowskiego". Kraków w Ja
tach jego dzieciństwa był jeszcze sceną tradycyjnych wido
wisk ludowych, zaginione „łatwo dawały się w imaginacji od
budować". 

„ ... Wkrótce .fX'tem rozbiła się „bania z poezją" nad Krako
wem, i szary !kopersztych zmienił si~ w wielobarwną malowan
kę. To Wyspiański wkroczył do gmachu, wzniesionego na pla
cu św. Ducha(!), tuż obok starożytnego kościółka św. Krzyża(!). 
I natychmiast teatr krakowski stał się Wawelem, a Wawel w 
teatr się przemienił. Za poetą-guślarzem ... kręgiem scenę opa
sał korowód dobrze nam znanych, a jakby zapomnianych posta
ci. ~otykaliśmy je w szopce, na Rynku, w kościołach i wios
kach okolicznych, a nie wiedzieliśmy, że są tak •piękne i na coś 
w szituce przydać się mogą. Cóż dziwnego, że niektórym tea
trologom, m. in. i mnie, ·rzucić się musiała w oczy pewna filia
cja, zachodząca między rudymentami polskiej sztuki scenicznej, 
a Mickiewiczowską koncepcją teatru słowiańskiego 1przyszłości? 

Trójpiętrowość szoipki, jej dramat, obejmujący w zarysie ca
łość poezji ludoiwej, a kończący się „wielkim proroctwem", -
czyż nie o takim teatrze marzył Miiokiewicz w Kolegium Fran
cuskim? Czyż nie 1pod taki właśnie teatr podwaliny !kłaść po
czął Wyspiański? I wierzyliśmy wtedy, nieliczni fanatycy pol
skiego teatru monumentalnego, w rychłą możliwość jego reali
zacji... Wojna i to, co po niej nastąpiło, nauczyła praco·wników 
sztuki, że zadania ich nie mogą ograniczać się tylko do wysił
ków c:<.ysto artystycznych, że „sztuka jest bronią" i że pierwej 
należy organizować „teatr wojujący", zanim się plany „teatru 
tryumfującego" skreśli. Ten nowy pogląd na społeczne zadania 
teatru nie od razu wycisnął piętno na mojej pracy reżyserskiej 
i inscenizacyjnej. Dosyć osamotniony na drodze do reformy 
teatn1 konwencjonalinego, musiałem przyjąć taktykę posuwania 
się naprzód etapami. Wynikł stąd przy11ms chwilo:wego comię
cia się i odrobienia jeszcze rzeczy nie zrealizowanych, a dla dal
szego rozwoju koniecznych ... Z tego okresu datuje się Pasto
rałka ... Jest tylko dokumentem pewnego o~resu mojej pracy 
teatralnej" ... 
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Afisz przedstawienia Dziadów w inscenizacji 
Leona Schiller<i, rok 1934. 

O „DZIADACH" WYSPIAŃSKIEGO I SCHILLERA 

Do tych wyzinań Schillera, pisanych już w dniach realiwwa
nia własnej koncepcji Dziadów, jeszcze powrócimy, świadczą 
bowiem one, że inscenizacje widowisk religijnych i ludowych 
uważał za odbudowę tradycji i eta,pów rozwojowych poJskiego 
teatru, zaś teatr ipoJityczny, „wojujący", - za społeczne przy
gotowanie widowni do przyjęcia „teatru tryumfującego", mo
numentalnego, który, także poprzez Dziady, będzie realizowa
niem wskazań Mickiewicza z głośnej lekcji XVI. 

Słusznie na łamaich czasopisma „Teatr", (nr 2-3 r. 1949), 
wnioskuje J. A. Szczepański, że „znajdujemy się tu u źródła 
wielu znakom~tych osiągnięć jaik i ZIIlamiennych omyłek naj
większego wywołacza Dziadów na scenach polskich". O ile 
właśnie w Dziadach osiągnięcia artystyczne Schillera będą 
bezsporne, to jednak koncepcja tdeologiczna zawierać będzie 
więcej omyłek, niż dzieło Wyspiańskiego. 

4 

„Testament" Mickiewicza starał się Schiller wykonać dosłow
nie, zapominając - w zgodzie z „wychowaniem krakow
skim" - że powstał on w latach upadku wielikiego ducha i ż2 
w każdym razie, na tym właśnie okresie Lekcyj o literaturze 
słowiańskiej znać ipiętno szczególnego wówczas u poety kultu 
dla czynników irrncjorutlnych i emocjonalnych, piętno nasilenia 
mistycyzmu i czadu mesjanizmu. Podciąganie całości Dzia
·dów pod teorię teatru-misterium jest oczywiście dowolnością, 
nie mającą pokrycia „historycznego" ani w niejednoJitości 
pos:z;czególnych części „widowiSka" i „poematu dramatyczne
go", powstających na przestrzeni wielu lat pod wpływem róż
norodnych, potężnych bodźców zewnętrznych i wewnętrznych, 

.ani nie posiadającą również pokrycia w osobistych aktual
nych wyznaniach poety. O ile tzw. „wileńsko-kowieńskie" były 
próbą stworzenia nowoczesnego ludowego dramatu narodowe
go, wywodzącego się, podOlbnie jak tragedia antyczna, z obrzę
<lów ludowych ,o tle poprzez świadome poganizowanie treści 
i nastroju oibrzędów wyrażały konflikt tradycyj i głębokiej wia
ry ludowej z oficjalnym kaitolky:z;mem, dynamizując myśl 
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etyczną i socjalną, której rzecznikiem jest gromada, - to 
„drezdeńskie", będące pamiętnikiem przemian i rozwoju ducho
wego poety, jak i żalnikiem bólu patriotycznego, staną się ce
lowo zamierzonym realistycznym dramatem historycznym, 
przydającym niektórym bohaterom „coś mistycznego i tajem
niczego"; jedynie niemoiliwość rozstrzygnięcia konfliktu poli
tycznego, zdeterminowanego rzeczywistością narodową, każe 

błądzić wersetom Dziadów po bezdrożach mistycyzmu i mes
janizmu. Ale nie wszędzie. Przeczą temu choćby Piotr Wysoc
ki, Justyn Pol i Bestużew. Przeczy Konrad, który bynajmniej 
nie :przeistacza się w Księdza Piotra, jak mistycy tego sobie 
życzą. Jego dzieje, tą częścią, bynajmniej jeszcze nie zakoń
crone. 

Nowe Dziady miały być głównie „scenami historyczny
mi". „Sceny wileńskie - pisał do Niemcewicza, który „przeczuł 
potrzebę wieku i wpadł na szczęśliwą myśl wystawiania osób" 
historycznych, zachowując im koloryt miejscowy i rysy epoki, 
w której żyli"... (.,O recenzentach i krytykach warszaw
skich") - są wstępem do więzień petersburskich, katorżnej ro
boty i ,posielenia w Sybirze" ... Francuskie „Sceny historyczne" 
(będące udramatyzowaniem przeważnie aktualnych wydarzeń 
historycznych, bez pretensji do skomponowania sztuki teatral
nej według obowiązujących ówcześnie kanonów), którymi entu
zjazmował się zwłaszcza w liście do Odyńca, posiadały niemały 
wpływ na pomysły Mickiewicza. „Są to sceny dramatyczne (pi
sze o Les Soirees de Neuilly), podług mnie najciekawsze 
i najpoetyczniejsze dzieło naszej epoki, może nawet stanowić 
epokę w sztuce dramatycznej, a przynajmniej obwieszcza nową 
szczytną formę, różną od greckiej i od szekspirrowskiej, formę 
prawdziwie naszego wieku, do tegoczes.nych zdarzeń najsito
sowniejszą" ... Złączył więc teraz Mickiewicz, podobnie jak 
Goethe w Fauście biografizm średniowiecznych moralitetów 
z istotą konfliktu moralisitów, dodając historycyzm aktualnych 
wyd<TZeń, porwany oczywiście potężnym lotem poezji na takie 
wyżyny dzieła uniwersalnego, że trafnie powie o nim Juli.an 
Przyboś: „Zaiste książka - las, dzieło - matecznik, poemat -
szał". 
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I jakże takie dzieło ujednolicać w interpretacji teatralnej? 
Jak łączyć odmienne sprawy i rodzaje - „wileńsko..,,kowień
skie" i „drezdeńskie"? 
Wyspiański wystawił „sceny dramatyczne" jako dramat jed

nego wieczoru „dlatego tylko, że jest jednym objęty tytułem". 
Teofil Trzciński, w bardzo niezdecydowanej koncepcji artysty
cznej, dał w r. 1931 w Krakowie tylko - rzucony na tło ro
mantycznego obrzędu Dziadów - obraz przeżyć duchowych 
Gustawa i jego przemiany w Konrada, w czasie ws1pólnego wię
zienia z towarzyszami wileńskimi. Widzeniem Księdza Piotra 
kończyło się to opracowanie, odrzucające inne fragmenty czę
ści III jako, zdaniem Trzcińskiego, społecznie niepotrzebne 
w wolnej Polsce. 

W kilka miesięcy później, 18 marca 1932 roku, Teatr Wielki 
we Lwowie, za dyrekcji Wilama Horzycy, przyniósł z dawna 
oczekiwaną inscenizację Schillera „poema-widowiska w pięciu 
sprawach", którą, jako „poemat w czterech częściach", powta
rza twórca w listopadzie 1933 r. w Wilnie i w grudniu 1934 r. 
w Warszawie, za każdym razem przy ws.pólpracy Andrzeja 
Pronaszki, autora „kompozycji terenu i dekoracji". Formy 
techniczne inscenizacji, jak i kompozycji Pronaszki, a nawet 
wybór tekstu ulega pewnym modyfikacjom (Lwów i Wilno 
pozmają „widzenie Ewy", którego nie ogląda Warszawa, ma
jąca za to - narzucone koncepcji Schillera przez czynniki rzą
dzące, opowiadanie kaprala), ale zasady i wiele szczegółów nie 
ulegną zmianom, stanowiąc w sumie w owym czasokresie peł
ny dokument woli i możliwości reżysera, a równocześnie kom
pozytora (opartej na wielu, przez afisz wymienionych, moty
wach) muzyki - współaktora poematu. 

Schiller (przypom.nieliśrpy sobie przed chwilą irodowód i ideał 
jego teatru), teatrolog i muzyk, jak o nim pisał Kozicki: „mu
zyk niemniej od teatrologa subtelny i wszechstronnie wykształ
cony, może nawet bardziej do pewnej specjalnej odmiany tea
tru muzycznego, nic wspólnego z operą nie mającego, niż do 
teatru dramatycznego pasjonowany", związał w logiczną, zwła
szcza artystycznie, całość wszystkie fragmenty - z wyjątkiem, 
zaznaczamy, „Ustępu" będącego zastępstwem dalszych scen -
związał je różno·rodnym i baga,tym pozasłowiem, wyczytanym 
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Teatr Polski w Wa.rszawie. Rok 1934. Dzi2dy. Inscenizacjq -
Leon Schiller. Maryla - Elżbieta Barszczewska, Gustaw -Józef 

Węgrzyn. 

(fot. St. Brzozowski, Warszawa) 

O „DZIADACH" WYSPIAŃSKIEGO I SCHILLERA. 

niejednokrotnie w tekście, ale przede wszystkim wyinterpreto~ 
wanym z tzw. „dramaturgii Mickiewicza", owej lekcji XVI. 
Rodzi się w ten ~osób podstawowa teza, że całość jest jednym 
wielkim obrzędem Dziadów - nie pogańskim, ale chrześcija-ń
skim, mistycznym, na którym guślarz - schillerowski Mickie
wicz (niby guślarz-Wyspiański ze wspomnień autora Pasto
rałki) - wywoliuje przed gromadą upiorne zjawy przeszłości, 
martyrologi.i i piekła, by głosić religijne 1pociechy i nauki. Trój
dzielność sceny misteriów średniowiecznych z nie znikającą 
przez cały czas dominantą trzech krzyży Golgoty, Golgoty 
człowieka i narodu, dalej: zamiana wszystkich z;jaw, które 
u Mickiewicza występują, wyraźnie to notuje, widomie, na 
wiarę w spirytyzm i zbiorowe halucynacje, wreszcie: nastro
jowa, muzyczna i świetlna 1tonacja widowiska o zdecydowanie 
odrealnionych postawach - wszystko to, dając potężne przeży
cia emocjonalne i artystyczne, przy niebywałym pięknie maj
stersztyków reżyserskich, było daleko większym odejściem od 
woli Mickiewicza, woli teatr u idei, aniżeli irealizacja 
Wyspiańskiego. 

Dziady w rozwoju Schillera były uwieńczeniem tej drogi, 
po której szedł etapami Pastorałki i Misterium Wielkanoc
nego, ale były osiągnięciem historycznie spóźnionym w sto
sunku do już wypracowanych nowych szlaków teatru człowie
ka społecznego, chodzącego realnie po ziemi, w „teatirze wal
czącym" rozgrywającego najbliższe sobie konflikty. Koncepcja 
Dziadów, w ramach teatru idei, była cofnięciem się na pozy
cje już przewalczone przez Wyspiańskiego, który przecież roz
walił Wawel trumien i krzyża, zamieniarjąc polską Golgotę 
w tryumf zmartwyshwstającego Chrystusa-Apollina. I dlatego 
Wysphński, wyzlllawca bogactwa i ,piękna helleńskiej, realisty
cznej mitologii, bliższy był odczuciem i rozumieniem rudymen
tów kultury ludowej, wyrażających się - poprzez obrzędy, 
moralitety i jasełka - w krwistym pojmowaniu świata nad
przyrodzonego,, jak i najzupełniej świeckim do nie
go stosunku. Widm~ i duchy u Wyspiańskiego, t..1<.wiące oczy
wiście w konwencjach brzydkich i szczególnie nam nie odpo
wiadających, były jedinaikże pewną u m o wnoś ci ą teatral
ną dla epoki widzów, nie wierzących już w duchy, ainioły i dia
bły. Umowność zaś dynamicznych sugestyj Schillera była nie
bezipi€czna. Nie z.wrócono na to uwagi w ówczesnej Polsce. 
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Teatr Polski w Warszawie. Rok 1934. Dziady. Inscenizacja -
Leon Schiller. Scena egzorcyzmów. Ksiądz Piotr - Edmund 

Wierciński, Konrad - Józef Węgrzyn. 

O „DZIADACH" WYSPIAI'l'SKIEGO I SCHILLERA 

Obojętne to było liberałom i estetom, przeżywającym tylk~ 
wzruszenia artystyczne i dyskutującym założenia formalne, na. 
rękę zaś mistykom; jedynie kołtuneria endecko-klerykalna, 
bijąc Schillera za „Krzyczcie Chiny", oskarżała go tutaj na
wet o... bluźnierstwo. Potęgę sugestii Schillera trafnie, choć 
z pozytywnym aspeiktem, odczuł Leon Chwistek: „(Schiller) 
oparłszy się o brutalną, demoniczną zaiste ascezę dekoracyj-
ną Andrzeja PronasL'lki, wproiWadził widza w atmosferę praw-· 
dziwych czarów, zgnębił go i zgniótł do dna" ... 

5 

Wyspiański reżyserem nie był, nie miał też możności ulep-
szania swej koncepcji. Pokolenie, do którego i autor tej notat
ki należy, poznawało jego Dziady ze zjełczałych i jeszcze
brakami sceny okrojonych powtórek. - Schiller jest pierw
szą wielkością reżyserską w dziejach polskiego teatru. „Salon 
warszawski" i „Bal u Senatora" - nawet u najsurowszych. 
krytyków, taikich, jak Antoni Słonimski, który zarzucał Schille
rowi „rzeczy niewybaczalne": ddkonanie skrótów „nie kosztem 
Schillera, ale kosztem Mickiewicza; najpiękniejsze strofy poe
zji polskiej padły ofiarą pasji .reżyserskiej" ... - te dwie sceny· 
spotkały się z jednogłośnym hymnem zachwytów. Sceny te, 
pisze Słonims;ki („Wiadomości Literackie" Nr 1. Rok 1935) -
„zmazują wiele win popełnionych przez Schillera. Są to mo
że najpiękniejsze sceny, jakie widzieliśmy w teatrze polskim". 
Datę wydania osądu możemy przesunąć i na dzień dzisiej

szy. 
Schillera Dziady, w przeżyciach duchowych części na-

szego społeczeństwa w latach okupacji brzmiały niewątpliwie 
aktualnie. Ale pięciolecie nowej Polski przyniosło nieporów
nanie większą rewolucję społeczną i kulturalną, niż dzieje lat 
z górą czterdziestu od uteatralnienia Mickiewiczowskiego dzie
ła przez Wyspiańskiego. Schiller planuje znowu wystawienie
Dziadów. Można wierzyć, że twórcza dojrzałość artysty wy
powie się teraz najwszechstronniej i najpełniej w jego dzisiej-
szym teatrze, który głosi: „użytkowość, dydaktyczność, zro
zumiałość, bojowość i powszechność", a więc w „teatrze wal
czącym" i „triumfującym". Że nowe Dziady, ukazując naj
istotniejszą prawdę Mickiewicza i ipoemi},tu, będą też wyrazem 
stosunku nowych ludzi w Polsce do gen1uszu poetyckiego. 
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i człowieka czynu, który nie był bałwochwalcą narodu, ale 
ostrzegał go i smagał jadowitą satyrą. Będą też wyrazem wła
ściwego s.torunku do „szaleńc:rego dzieła, bu111toWl!liczego, re
wolucyjnego, walącego świat tyranii i z.brodni", do Dziadów 
drezdeńskich, w których - jak pięknie i gł~oko słusznie pi
sze Julian Przyboś - „krzyki 1bólu i gniewu i zemsty mies1Za11; 
ją się i głuszą harmonijne chóry anielskie. Spod obłoków 
religijnej dekoracji, spod kwiatlków anielskich odsłania się i bły
ska raz po raz s z t y 1 e t i t op ó r m ś ie i c i e 1 a... W cza
sie, w którym dano nam żyć, którego treść historyczną stanowi 
walka o ostatecz..ne wyzwolenie człowieka - gwałtowna doraź
ność tej książki nie straciła swojej mocy".* 

Stanisław Witold Balicki 

• * Patrz odsyłacz na str. 19 (Red.), 

Wojciech Brydziński w roli Księdza Piotra. Teatr 
Narodowy w Warszawie. Rok 1927. 



RYSZARD GÓRSKI 

GŁOSY o „DZIADACH" 
Dwojaka jest forma obcowania z utworem dramatycznym: 

1) z.a pośrednictwem lektury, 2) przez oglądanie go w realizacji 
scenicmiej. W przyipadku Dziadów sprawa ta na przestrzeni nie
mal półtora stulecia, tj. od chwili powstania dzieła, do naszych 
czasów, układała się rozmaicie. Wydane części w drugim tomi
ku poezji (1823) i wydana osobno cz. III (1832) przez pewien 
okres czasu nie mogły doczekać się wystawienia, aczkolwiek 
z miejsca wywołały duże poruszenie w sforach literackich 
i stanowiły przedmiot niejednej zażartej dyskusji. Entuzja
stycznemu przyjęciu Dziadów przez młodych (drugi tom poe
zji - podobnie jak pierwszy - znalazł odbiorców przede 
wszystkim wśród młodzieży) towarzyszyła wroga postawa kla
syków ze względu na nowatorski charakter utwoiru zarówno 
w sensie formaJnym wskutek nieliczenia się z kanonami poe
tyki pseudoklasycznej i nawiązania do obrzędowości ludowej, 
jak i tema.tycznym przez poruszenie problematyki krzywdy 
społecznej chłopa i walki z przesądami stanowymi - sprawcami 
nieszczęśliwej miłości Gustawa. Z jeszcze żywszym oddźwię
kiem spotkała się cz. III na emigracji i w kraju, gdzie czytano 
ją nielegalnie i narażano się na szt7kany ze sitrony władz za
borczych, ponieważ poruszała ciągle aktualne sprawy niedaw
nej przeszłości. 

Mimo wszystko jednak Dziady (ściślej - fragment pt. Se
nator Nowosilcow czyli śledztwo zbrodni stanu na Litwie) uka
za1y się dopiero na scenie publicznej w r. 1848 w Krakowie. 
Wcześniej były grane przez teatr amato:rski (Wojciech Darasz 
wspomina o przedstawieniu na kontraktach w Nowogródku). 
Do r. 1901 jedynie na terenie Galicji (Kraków. Lwów) wy-
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stawiano okolicznościc,wo wybrane sceny realistyczne z cz. III~ 
bowiem na granie całości nie pozwalało wyposażenie techni
czno-organizacyjne teatrów, trudno,ści w doborze odpowied
niego zespołu wyikonawców i cenzura. W tym okresie dużą 
rolę w popularyzacji Miokiewiczowskiego utworu odegrały 
Moniusztkowsikie „Widma" początkowo wykonywane jako _kan
tata (1865), późniPj jaiko widowisko operowe (1878). 

Rok 1901 przyniósł koncepcję inscenizacyjną Dziadów Wys
piańffi{iego. Wyspiański zdecydował się dokonać montażu wy
branych scen i obrazów z całości dzieła i stworzyć w ten spo
sób jednospektaklowy dramat. Wybór poszedł po linii takiego 
zestawienia scen, które by ukazywało plastycznie dzieje wew
nętrznej przemiany Gustawa-Konrada. 

Wystawione w układzie Wyspiańskiego w Krakowie obiegły 
następnie prawie wszySltkie sceny w kraju, do czego przyczy
niło się m. in. złagodzenie cenzury w Królestwie po r. 1905. 
W takiej formie były wystawiane do r. 1931 (inscenizacja 
Trzcińskiego), bowiem dotąd ograniczano się tylko do wproiwa
dzania małych zmian i uzupełnień, eksperymentowania przy za
chowaniu układu Wyspiańskiego (Wysocka, Zelwerowicz), po
szukiwania należytej koncepcji inscenizacyjnej i kształtu sceni
cznego dla dzieła Mickiewicza. Nowy okres w dziejach insceni
zacji Dziadów zapoczątkował Leon Schiller. 

Wybrane przeze mnie opinie krytyków i teatrologów mają na 
celu przypomnienie współczesnemu widzowi, jak przed laty 
przyjmowano ze sceny dramat Mickiewicza, jak go grano 
i wystawiano. 

I 

„Wyszłe niedawno w Paryżu poezje A. Mickiewicza 
przyjęte były w Krakowie z tym zapałem, na jaki za
sługuje znakomity talent i patriotyczne uczucie autora. 
Na wezwanie konsula moskiewskiego robione były po
szukiwania w niektórych domach, ażeby wynaleźć główny 
skład tychże poezji; wszelkie jednak w tej mierze śledz
twa okazały się bezskuteczne". 

Jeszcze Polska nie zginęła z l'l.IV.1833 r. Cyt. za Wł. Mickie
wiczem: Żywot Adama Micbewicza, Poznań 1892, t. II, s. 219. 
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Afisz przedstawienia Dziadów, „dzieła muzycznego•• 
Stanisława Moniuszki, w wykonaniu Teatru Lwow
skiego w Warszawie w gmachu Cyrku przy ul. Or-

dynackiej (wrzesień, 1897 r.) 
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„Czytanie poezji Mickiewicza pociąga tam (w Króle
stwie Polskim) za sobą wygnanie na Sybir albo wzięóe 
w sołdaty". 

Z listu Aleksandra Jełowkkiego (23.IX.1834). Cyt. za Wł. 
:Miekiewiczem: op. cit., tamże. 

III 

„Próba poniedziałkowa (wystawienie sceny więzien
neJ 1 „u Senatora") powinna zachęcić do wystawienia 
in_nych ustępów z Dziadów, które w ramach scenicznych 
nie tracą ani swej podniosłości, ani swych poetycznych 
zalet. 

Artyści nasi odegrali obie sceny z pietyzmem i staran
nością niezwykłą, a p. Mielewski wypowiedział wstrzą
sające opowiadanie Sobolewskiego ze szczerym uczuciem; 
p. .<;liwicki był niezmiernie poetycznym, choć trochę za 
miękkim Konradem. P. Siemaszko z wyborną charaktery
styką odegrał rolę Kaprala. Zresztą należy wymienić 
wszystkich: więc pp. Węgrzyna, Zawadzkiego, Przyby
łowicza, Stępowskiego, Romana, Popławskiego, Jejdego, 
Zboińskiego i Zawierskiego. 

P.Kotar'biński odtworzył postać Senatora wprost znako
micie i wyglądał przy tym jak wykrojony ze współczesne
go portretu. P. Zapolska jako Rollisonowa okazało dużo 
dramatycznej siły. Inne role nie dające większego pola 
do popisu, odegrali bardzo dobrze pp. Siemaszko, Węg
rzyn, Popławski, Przybyłowicz i Solski, także i panie 
W ols ka i Pomian. 

Publiczność, przepełniająca teatr, z niezwykłym prze
jęciem wsłuchiwała się w Dziady, a niespożyte piękno 
Mickiewiczowskiej poezji owiało swym czarem całość 
przedstawienia". 

'b. „Czas", 29.VI.1898. 

IV 

„Luźne sceny, bez podania całości Dziadów w scenicz
nym opracowaniu i skróceniu, zajęłyby tylko mniejszą, 
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i to znacznie mniejszą część teatralnej publiczności, pod
czas gdy przeróbka całości nie tylko podobała się wszyst
kim, ale, jak już stwierdzono praktyką, zwabiła do teatru 
nawet takich, którzy zjawiają się w nim tyLko wtenczas, 
gdy się w nim dzieje coś nadzwyczajnego. Nie dopuścił 
się ~eż p. Wyspiański w niczym jakiegokolwiek pakto
wania z gustem szerszych warstw, nie zastosował Dzia
dów do publiczności, lecz wyłącznie do sceny. Przeróbka 
polega na tym, że jedne ustępy opuścił, inne poskracał 
a inne jeszcze złożył z rozmaitych miejsc porozdzielanych 
w oryginalnym tekście, ale zawsze tak, że sam nigdzie od 
siebie nic nie dodał i nic nie zmienił. Pozmieniał porządek, 
ugrupował materiał inaczej, ułożył w odmienny szyk, ale 
słówka ani jednego nie zmienił. Cokolwiek słyszymy ze 
sceny, wszystko p_ochodzi od Mickiewicza. P. Wyspiański 
dal r.zeczy tylko porządek sceniczny, nic więcej. 

Tym. tokiem i porządkiem (podział na 7 scen) odbyło się 
to pamiętne przedstawienie 31 października, przyjęte z za
pałem,, ~owtórzone w ciągu niespełna czterech tygodni 
dwanascie razy. 

Przedstawienie było w miarę skromnych środków sta
ranne, niektóre sceny miały nawet wspaniałą wystawę. 

Używał zaś (Sosnowski - Ks. Piotr) środków scenicz
nych jak najprostszych: unikał wszelkiego zwracania uwa
gi na swą grę, ruchy miał nader ograniczone; głos przy
tłumiony; dopiero w kulminacyjnym punkcie jasnowidze
nia podniósł głos. 

Główną rolę Gustawa-Konrada wykonał p. Mielewski. 
... Przede wszystkim należy mu się gorąca pochwala za 
piękną deklamację, taką, że każda cząstka wspaniała wy
dobyta była na jaw i należycie zaakcentowana, że żaden 
~zczegól nie ginął, a każdy wyzyskany był w taki sposób, 
ze z następnymi spływał w harmonijną całość. 

Pomimo to, że Dziady na scenie tracą bardzo, dobrze się 
stało, że je wystawiać można, bo te przedstawienia są 
zachętą do lektury, do zastanowienia się nad wielkimi 
myślami poety ... 

Bardzo dobry wpływ musi wywrzeć przedstawienie 
Dziadów na teatr. Artyści oswoją się ze szczytami poezji, 
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teatr przywyka do wielkich ambicji, publiczność do coraz 
powaznie1szego traktowania narodowej sceny". 

Feliks Koneczny: Teatr kr.akowski - Dziady„. „Przegląd 
Polski" 1901, z. 6, 533/4, 534/4, 545/6 i 550. 

V 

„Ze wszystkich przedstawień Dziadów, jakie na s~enac~ 
polskich widziałem, to chyba było najlepsze, lubo zadne1 
ze skarg narodowych, z najwyższych natchnień poety, 
z najcharakterystyczniejszych motywów historii nie do
śpiewało do końca. 

Nie było jeszcze artysty w Polsce, który by piękn!ej 
i głębiej wyśpiewał tragiczny romantyzm Gustawa! 1a~ 
Brydziński. Może znajdzie się ktoś, co w Improwizac1~· 
znajdzie potężniejszy jeszcze grom,. '!"iż. ten, któr'!! wcz_or~~ 
zahuczał, ale któż tak, jak: Brydzinski, wyskarzy miłosc 
Gustawa? Któż ją przepoi taką cudną wonią poezji?". 

Władysław Rabski: Z teatru (Teatr Polski - Dziady), „Ku-
rier Warszawski", 24.IV.1915. 

VI 

„Po występach p. Kuncewicza, które przecież musieliś
my uważać za pełne dobrej woli markowanie - p. Węg
rzyn miał zadanie dość wdzięczne: mógł tworzyć figurę 
bez obawy porównań. Włożył też w kreację cały swój za
pal, całą nerwowość swego temperamentu, cały liryzm 
swego głosu. Czy stanął na wysokości zadania? Pytanie 
takie stosowane do artysty tej miary, co p. Węgrzyn, 
musi' być odwrócone: czy stanął na dostatecznym pozio
mie własnego talentu? Niejednokrotnie mieliśmy sposob
ność twierdzić, jak cenimy ten talent, wolno nam przeto 
wdać się z p. Węgrzynem w dyskusję bezwzględniejszą 
i odpowiedzieć: nie, to dalekie od tego, czegośmy się spo
dziewali ... P. Węgrzyn nie opracował roli Konrada z pie
tyzmem, jakiego oczekiwać należało. Imp~owi~ował n~em~l 
wszystkie szczegóły, a że ma talent, więc improwizac1a 
była często piękna. Artysta jedną tylko stronę duszy Kon
rada wydobył samorzutnie - uczuciowość. W niej był do-
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minujący ton całej kreacji. Ale to jeszcze nie wystarcza. 
Konrad z Improwizacji, Konrad jako wybuch nadludzkiej 
woli, nie został wydobyty, ani nawet inteligentnie zazna
czony ... 

Z zastrzeżeń tych nie wynika zgala, aby Konrad p. Węg
rzyna nie był kreacją interesującą. Przeciwnie, zobaczy
liśmy po raz pierwszy artystę, który może podołać tej 
kolosalnej postaci, jeżeli opracuje ją z całą pasją, z całą 
siłą zapału i ze zrozumieniem rzeczy ... Giętkość i spraw
ność ruchów p. Węgrzyna, zasoby jego głosu, a zwłaszcza 
bogactwo strun uczuciowych, świadczą, że p. Węgrzyn po
wołany jest do grania roli Konrada więcej, niż którykol
wiek dziś artysta w Polsce". 

Jan Lorentowicz: Dwadzieśda lat teatru, W-wa 1929 r., t. I, 
s. 102 - 104. 

VII 

„ Wielką zasługą teatru lwowskiego t 1ego dyrektora 
Wilama Horzycy jest, że przodując innym scenom polskim 
w kultywowaniu poetyckiego repertuaru, zwrócił się właś
nie do Schillera z propozycją wystawienia Dziadów. 

Dzisiaj, gdy utwór Mickiewicza w inscenizacji Schillera 
i przy współpracy plastycznej Andrzeja Pronaszki, wy
stawiły kolejno teatry we Lwowie, Wilnie i Warszawie -
można z całą stanowczością stwierdzić, że Schiller oka
zał się istotnie tym jedynym, który mógł „poddać rewizji 
dotychczasową inscenizację P,zieła Mickiewicza". 

Wiktor Brumer: Dwie inscenizacje Dziadów, Warszawa, 1937, 
s. 5 - 7. 

VIII 

„Inscenizacja Wyspiańskiego, cd której datuje się 
sceniczność Dziadów, poszła po linii malarskiej, a zara
zem po linii re a li z mu, zgodnej z ówczesnymi prądami 
teatru. Skracając tekst - jak sam stwierdza - o d w ie 
trzecie, w wyborze i traktowaniu scen okazał Wys
piański predylekcję do efektów plastycznych. Dość po-
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wiedzieć, że Improwizacja skurczyła się do kilkunastu 
wierszy, gdyż zjawy na obrzędzie Dziadów zmaterializo
wano całkowicie. Pasterka Zosia wjeżdżała na linie i bu
jając się w powietrzu, mówiła swój wierszyk. Inne sceny 
traktowane były niemniej realnie, często ze świetną po
mysłowością, jak np. diabły w „widzeniu Senatora", oble
kający postać jego lokajów. 

Koncepcja Schillera jest zupełnie inna. U jął całość 
Dziadów jako misterium i zamierzył sharmonizować wszy
stkie sceny w jednej tonacji. Wspomógł go w tym deko
rator, p. Andrzej Pronaszko. Za motyw przewodni wzięto 
godło p a s j i, trzy krzyże na horyzoncie, widne przez 
wszystkie sceny. Tam, gdzie rzecz dzieje się w zamknię
tym miejscu, - w kaplicy, w salonie - tam jedynie fra
gmenty konstrukcyjne zaznaczają miejsce akcji, nie za
słaniając nieba zasnutego białymi chmurkami i krzyżów 
czerniejących w oddali." 

J „Trzeba stwierdzić, że na ogół koncepcja ta Schillera 
jest szczęśliwa. Jest tak sugestywna, że prawie niepodob
na sobie po niej wyobrazić powrotu do dawnego reali.pnu 
w inscenizacji Dziadów. Wystarczy sobie przypomnieć 
operowego diabła z Teatru Narodowego sprzed lat kiUcu 
i wszystkie ówczesne iluzjonizmy, aby ocenić zdobycze 
Schillera. Ujęcie to wsparte wielkim talentem p. Pronasz
ki, daje obrazy niezrównanej piękności, jak na przykład 
prolog na cmentarzu, nieme sceny Maryli. Nawet te obra
zy, dla których to misteryjne podszycie wydaje się para
doksem, godzą się z nim wybornie: na przykład ba I 
u s en a t or a. Ten bal u senatora, pod kopulą mglistego 
nieba, na tle majaczących krzyżów, robi przejmujące 
wrażenia; ta orgia bydlęcego okrucieństwa, nędza ludzkie
go użycia działa wobec tego kosmicznego tchnienia tym 
upiorniej". 

Boy-Zeleńsh, „Kurier Poranny" Warszawa, 21.XII.1934 r. 
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Wyboru dokonał 
Ryszard Górski 

Teatr Narodowy w Warszawie. Rok 1927. Dziady. Inscenizacja -
Aleksander Zelwerowicz. Część III. Widzenie Księdza Piotra. 
Anioł - Halina Halska, Ksiądz Riotr - Woj.oiech Brydziński. 

(fot. J. Malarski. Warszawa) 



Stanisław Dąbrowski 
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w inscenizacji Wyspiańskiego i Schillera* 

KRAKÓW 

Teatr Miejski - 31.X.1901 r. 

Dyr. - Józef Kotarbiński. Inscenizacja i adaptacja - Stanisław 

Wyspiański. Dek. - Józef Spitziar i Stanisław Jasieński. 

Obrazy: I. Cmentarz wiejski na Litwie, II. Opustoszała kaplica cmen
tarna, III. Izba w mieszkaniu księdza na pleba.nii, IV. Cela w klaszto
rze przerobionym na więzienie, V. Sen Senatora, VI. Sala w mieszka
niu Senatora, VII. Widma na cmentarzu. 

Udziiał brali: A. Mielewski - Gustaw-Konrad, St. Wysocka - Mary
la, M. Jednow.ski - Guślarz, G. Rasiń~.ki - Starzec, L. GawlLkowsika -
Pacholę, B. Zawierski i W. BrydzińsJd - Młodzieńcy, A. Bednarczyk -
Duch, L. Walew.ska - Kobieta, Aniołek I - J. Czechowska, Aniołek 
II - B. Janikowsjrn, Dziedzic - upiór - J. Kotarbiński, Kruk -
B. Puchalski, Sowa - L. Senowska, Ptak I - A. Walewski, Ptak II -
G. Senowski, Ptak III - Z. StrycharE<ki, Zosia - M. P;rzybyłko, 

Ksiądz - A. Zelwerowicz, Archanioł - F. Sarnowski, Zan - W. Bry
dziński, Sobolewski - W. Sobiesław, Adolf - R. Segeny, Feliks -
G. Senowski, Frejend - B. Zawierski, Ksiądz Lwowicz - J. Jejde, 
żegota - H. Wojcicki, Kapral - L. Stępowski, Ksiądz Pi!Otr - J. So
snowski, Senator - J. Kota.r'biński, Pelikan - A. Bednarczyk, Baj
kow - A. Zelwerowicz, Pani Rollison - L. Senowska, Kmitowa -
B. Wo1ska, Panna - B. Jeremi, Księżna - H. Gó.rska, Dama -
A. Kosmowska. 

*J Część większej pracy pt. „Dziady na scenach pol::kich". 

- 54 -

·-

OBSADY „DZIADÓW'' 

Niektórzy z wykonawców utrzyma•H się długie lata przy swoich ro-
1ach: Jednowski do 1913 r., Wysocka do 1908 r., MLelewski do 1907 r., 
Kotarbiński do 1904 r., Przy.byłko do 1907 r., Zelwerowicz do 1904 r., 
Sobiesław do 1907 r., L. Stępowski do 1911 r., Senowska do 1904 r., 
Wójcicki do 1913 ir. 

w ciągu lat w mniejszych rolach przewijali się wciąż nowi akto.rzy 
1 aktorki. z WY'bitnych sił wymieniam następujących wykonawców: 
Gustawa grał W. Kosiński w 1908 - 1912 r., Ptaka II - J. Osterwa 
w 1905 r. i L. Bończa w 1906-8, Wł. Ordon dublowała Zosię do 1907 r., 
Archanioła - J. Węgrzyn w 1905-1911 r., Zana - J. Leszczyński 
w 1903-1911 r., Sobolewskiego - E. Weychent w 1911 r., Senatora -
A. Zelwerowicz w 1905-1907 i A. Siemasz.ko do 1911 r., Panią Rolli
.son - S. Wysocka do 1909 r. 

Do wybuchu pierwszej wojny Dziady należały do żelaznego irepertu
aru sceny krakowskiej, wchodziły co rok na afisz z wyjątkiem 1910 r. 
W r. '1901 od premiery grano 21 Tazy, w 1902 - 2, rw 1903 - 2, w 1904 -
2, w 1905 - 5, w 1906 - 3, w 1907 - 4, w 1908 - 3, w 1909 - 3, 
w 1911 - 4, w 1912 - 3, w 1913 - 4. 

Grywano je z końcem sierpnia, gdy goście :z. Królestwa Polskiego wr.a~ 
cali z małopolskich zdrojowisk, oraz w Dnie Zaduszek. 

LWÓW 

Teatr Wielki - 18.111.1932 r. 

Dyr. - Wilam Horzyca. Opracowanie tekstu - Leon Schiller. Reż. -
Leon Schiller. Scen. - Andrzej Pronaszko. Muzyka oparta na moty
wach Mikołaja Gomółki, Jana Baptysty Pergolesiego, Józefa Haydna, 
Wolfganga Amadeusza Moza.rta, Kleofasa Ogińskiego, Ludwika van 
Beethovena, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ign~ego Pa
derewskiego i ludowych. Kier. muz. - Zdzisł.a!w Górzyński. Choreo
grafia - Jadwiga Hryniewiecka. 
Guślarz - Wł. Krasnowiecki, Dziewica - M. Malanowkz, Gustaw -

Konrad - J. Strachocki, Starzec - A. Wojdan, KaiPral - J. Haj
duga, Ksiądz Piotr - E. Wierciński, Ewa - I. Borowska, Literat -
J. Woszczerowicz, Senator - J. Chodedk:i, Doktor - J. Kondirat, Peli
kan - J. Machalski, Bajkow - J. Guttner, Pani Rollison - W. Sie
maszkowa, Kmitowa - M. Czajkowska. 

Inscenizacja w 5 częściach: I. Prolog, II. Upiór, Obrzęd Dziadów, 
III. U Księdza, IV. Więzienie, Widzenie Ewy, Widzenie Księdza Pio
tra, V. Salon wansz.awsJti 1823 r„ Sen Senatora, Bal, Noc Dzillaldów. 
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WILNO 

Teatr na Pohulance - 18.XI.1933 r. 

Dy1r. - Mieczysław S~kiewicz. Reż. - Leon Schiller. Scen. - An
drzej Pronaszko. Muzyk.a oparta na motyw.ach Mikołaj.a Gomółki, Jana 
Baptysty Pergolesiego, Józef.a Haydna, Wolfgainga Amadeusz.a Mozarta, 
Kleofasa Ogińskiego, Ludwcilkia van Beethovena, Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszki, Ignacego Paderewskiego i ludowych. 

Guślarz - J. Woskowski, Dziewica - T. Suchecka, Gu.staw-Konrad -
M. Szp.akiewicz, Ksiądz - E. Gliński, KBiądz Piotr-L. Madaliński, Pani 
Rollison - M. Szp.akiewiczowa. 

WARSZAWA 

Teatr Polski - 15.XII.1934 r. 

Dyr. - A Szyfman. Opracowanie .tekstu i reżyseria - Leon Schiller. 
Scen. - Andrzej Pronaszko. Muzyk.a opair,ta na motywach Mikołaj.a 
Gomółki, Jana Baptysty Pergolesiego, Józef.a Haydna, Wolfganga Ama
deusza Mozarta, Kleofasa Ogińskiego, Ludwik.a van Beethovena, Fry
deryka Chopina, Stanisław.a Moniuszki, Ignacego Paderewskiego i lu
dowych. Kier. muz. - Roman Palester. Choreografia - Tati.ana Wy
socka. 

Guślarz G. Buszyński, Dziewica - E. Barszczewska, Gustaw-Kon
rad - J. Węgrzyn, Ksiądz - M. Myszkiewicz, Sobolewslci-J. Kreczmar, 
Adolf - M. Wyrzykowski, Kapral - F. Dominiak, Ksiądz Piotr -
E. Wierciński, Senator - B. Samborski, Doktor - J. Kondrat, Pani 
Rollison - S. Wysocka. 

Stanislaw Dąbrowski 

„D z I A D Y" 
n.a scenie Teatru Polskiego w Warszawie 

Pierwsza insc;enizacja - 23.IV.1915 roku. 
W układi;te scen Stanisława Wyspiańslkiego, ;reżyser.ii Józef.a Sosnow-

skiego, dekorncjach Wincentego Dr.a1bika. . 
Obsada: Gustaw-Konrad - W. Brydziński, Pacholę - W. T.atank1e

wiczówna, Starzec - J. Sosnowski, Guślarz - G. Buszyński, Maryla -
L. Duninówna, Duch - St. Orlik, Kobieta - J. Wmiarska, Dziedzic -
M. Bogusławsk<l., Chłop - L. Dybizbański, Chłopka - S. Broniszówna, 
1 ptak - St. Jarnińs.ki, 2 ptak - F. Krysińska, 3 :ptak - K. Bogór, 
Zosl.a - J. Janiczówna, Kstiądz - J. Zieliński, Archanioł - W. Lenczew
ski, Zan - St. C:ziapelski, Sobolewski - M. .Z.ajączkowSki, Adolf -
K. Wojciechowski, Feliks - L. DybizbańSki, Jankowski - E. Sza
frański, Frejend - W. Puchalski, Ks. Lwowicz - St. Jarniński, Ja
cek - St. Daczyńsdd, Jakub - I. Elsner, żegota - K. Bogór, Kapral -
St. Jaracz, Ks. Piotr - J. Sosnowski. 

W ::ziwtiązku z z.alkazeim cenzury odegra1I10 tylko 5 odsłon: Cmentarz 
wiejs.kti n.a Litwie, Kiaplica cmentarna, Izba w mieszkaniu księdza, 
Cela w klasztorze, Cmenta=. Cenzur.a skreśliła xównież pieśń „Nie 
dbam jak.a ... " (w obrazie czwartym), którą wykonano mruczando, bez 
słów. Wielka Improwiz.acj<a została wygłoszona prawie w całości. 

Grano 30 razy. 

Druga inscenizacja - 13.X.1915 roku. 
W reżyserLi Aleks.andx.a Zelwerowicza, dekoracjach obrazu 2 3 Ka

rola Frycza, obrarzu 1 i 4 Wincentego Drabika. 
Wystawiono Dziadów część trzecią. 
Obsad.a: Gustaw-Konrad - W. Kuncewticz (później J. Węgrzyn), Ar

chan:iioł - E. Żytecki, Duch - St. OrHk, Sobolewski - G. Buszyń
ski, Z.an - K. Borowski, Suzin - A. Węgierko, Adolf - B. Rosiński, 
Feliks - F. Zbyszewsld, Frejend - M. Naw.rocki, Józef - M. Za
jączkowski, Ks. Lwowicz - R. Tański, Jacek - K. Bor1kow.siki, Jaikub -
St. Janowski, żegota - B. Samborski, Kapral - M. Bogusławski, 
Ks. Ptiotr - J. Sosnowski, Diabli - St. Jairniński i J. Bulkowski, Se
nator - A. Zelwerowicz, Car - K. Wojciechowski, Doktor - St. Jar
niński, Pelikan - J. Bukowski, Bajkow - B. Muszyński, Rollisono
wa - F. Krysiń.Ska, Kmitowa - J. WiniarSika, Guślarz - G. Buszyń-
ski, Maryla - L. Dunin. z 

Cztery obrazy - Cela w.ięźni.a, Sypialni.a, Pan Senator, Noc Dzia
dów - szły w całości, !Pełny tekst, bez skreśleń cenzury. 

Trzecia inscenizacja - 15.XII.1934 roku 
(obsada jest pod.ana na str. 56) 

Czwarta inscenizacja - 26.XI.1955 roku 

(in.s<:eni:ziacja obecna) 

- 57 -

I. S. 

' 



T
e
a
tr

 
N

ar
o<

lQ
IW

Y
 

w
 

W
ar

sz
aw

ie
. 

R
o

k
 

19
27

. 
D

zi
a

d
y.

 
In

sc
en

iz
ac

ja
 

-
A

le
k

sa
n

d
er

 
Z

el
w

er
o

w
ic

z,
 

d
ek

o
ra

cj
e 

-
W

in
ce

n
ty

 
D

ra
b

ik
. 

C
z
ę
ś
ć
 

II
I.

 
Z
d
j
ę
c
i
e
 

p
ie

rw
sz

e:
 

W
id

ze
n

ie
 S

en
af

o
ra

. 
S

en
at

o
r 

-
Jó

ze
f 
K
o
t
a
r
b
i
ń
s
k
i
.
 

Z
d
j
ę
c
i
e
 

d
ru

g
ie

: 
S

ce
n

a 
w
i
ę
z
i
e
n
n
a
.
 

D
i
a
b
e
ł
 

-
K

az
im

ie
rz

 
Ju

st
ia

n
, 

K
o

n
ra

d
 

-
Jó

ze
f 
W
ę
g
r
z
y
n
,
 

Al
ll
io
ł 

-
H

al
in

a 
H

al
sk

a.
 



Mickiewicz we wspomnieniach 
i sqdach wybitnych Rosjan XIX w. 

Puszkin, wkrótce po przybyciu do Moskwy, jesie
nią 1826 roku, poznał Mickiewicza i okazywał mu 
najwyższy szacunek. Ciekawe było widzieć ich ra
zem. Mądry poeta rosyjski, który zazwyczaj nada
wał tom w towarzystwie literatów, w obecności 

Mickiewicza był niezwykle skromny, mówił mniej 
i raczej nakłaniał Mickiewicza do mówienia, przed
stawiając mu swoje poglądy i jakby prosząc o jego 
ap11obatę. Puszkin w istocie rzeczy nie mógł pod 
względem wykształcenia i wszechstrornnej wiedzy 
równać się z Mickiewiczem, a fakt, iż to sobie uświa
damiał, przynosi największy zaszczyt mądrości na
szego poety. O szacunku, jaki żywił Puszkin dla ge
niuszu poetyckiego Mickiewicza można wnioskować 
z tego, co Puszkin powiedział mi w roku 1828, 
kiedy zarówno Mickiewicz jak i Puszkin mieszkali 
już w Petersburgu. Przyjechałem na krótki czas 
do Petersburga i zatrz:ymałem się w hotelu De
mutha, w którym Puszkin zamieszkiwał stale aż do 
swego małżeństwa. Chciałem zobaczyć się z Mic
kiewiczem i zagadnąłem o niego Puszkina. Puszkin 
zaczął mówić o Mickiewiczu i, roztaczając coraz 
więcej pochwał na jego cześć, powiedział między 
innymi: 

- Niedawno Żukowski powiada mi: wiesz, bra
cie, przecież on ciebie w kozi róg zapędzi. 
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- źle mówisz - odpowiedziałem: - Mickiewicz 
już mnie zapędził w kozi róg. 

Innym razem, w mojej obecności, w tym samym 
mieszkaniu, Puszkin tłumaczył Mickiewiczowi plan 
swojej, wówczas jeszcze nie wydanej, „Połta~y" 
(która pierwotnie nosiła tytuł „Mazepa") i z wiel
kim Zapałem i pragnieniem przekazania mu swo
ich myśli, starał się udowodnić, że głęboko poznał 
bohatera swego poematu. Mickiewicz wysunął pew
ne zastrzeżenia co do charakteru moralnego tej po
staci ... 

W sądach o utworach literackich wypowiadał on 
{Mickiewicz) swój zawsze oryginalny pogląd, lecz 
-0ceniał wysoko to, co wzniosłe i piękne, nie zatrzy
mując się na drobnych usterkach. Pewnego razu za
czął ktoś w obecności Mickiewicza wytykać różne 
słabe strony naszego Puszkina i zwrócił się do Mic
'kiewicza, jak gdyby oczekując potwie7llzenia swego 
poglądu. Mickiewicz odpowiedział: „Pouchkine est 
le premier poete de sa nation: c'est la son titre d la 
gloire" („Puszkin jest pierwszym. poetą swego na
rodu: oto co daje mu prawo do sławy") ... 

Podczas pobytu Mickiewicza w Petersburgu uka
zał się w druku jego poemat „Konrad Wallenrod". 
Liczne koło rosyjskich wielbicieli poety znało 
po'ellnat nie znając języka polskiego, to jest znało 
treść poematu, studiując szczegóły i piękności utwo
ru. Jest to chyba jedyny wypadek tego rodzaju! 
Wytłumaczyć go można powszechnym zaintereso
waniem, jakim publiczność petersburska i moskiew
ska obdarz.ała słynnego poetę polskiego, a ponie
waż w Petersburgu mieszkało wielu wykształco
nych Polaków, to znajomi zwracali się do nich i czy
tali nowy poemat Mickiewicza w dosłownym prze · 
kładzie. Również Puszkin przeczytał poemat w tej 
postaci. Posiadał nawet rękopis dosłownego prze
kładu „Konrada Wallenroda", bowiem nasz poeta, 
zachwycony pięknościq oryginału, chciał, dając wy
raz swej przyjaźni dla Mickiewicza przełożyć całego 
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„Wallenroda" swym cudownym wierszem. Puszkin 
podjął próbę: przetłumaczył początek „Wallenro
da", lecz doszedł do wniosku, jak sam zresztą mó
wił, że n i e u m i e tłwmaczyć, to jest nie umie 
zmusić samego siebie do ciężkiej priacy tłumacza. 

Swiadectwem tego ciekawego wydarzenia są wspa
niałe wiersze z „ W ailenroda" w przekładzie Pusz
k~na, który nigdy się nie zajmował przekładami ... * 

* * * 

„ ... A jednak, do stu diabłów, jak okropnie się 

zmieniam; ale to mnie nie przeraża, bowiem coraz 
bardziej jestem w konflikcie z wulgarną rzeczywi
stością, w sercu czuję coraz więcej ognia i ene:-gii, 
coraz bardziej gotów jestem umrzeć i cierpieó w 
obronie swoich przekonań. Co do przeszłości dręczą 
mnie dwie myśli: pierwsza ta, iż miałem okazję 

prtzeżycia rozkoszy i straciłem je, wskutek płaskie
go idealizmu i nieśmiałości; mojego charakteru; dru
ga: moje ohydne pogodzenie się z rzeczywistością. 

Mój Boże, ileż wstrętnych bezeceństw wypowiedzia
łem w druku, z całą szczerością, z całym fana
tyzmem dzikiego przekonania! Najbardziej martwi 
mnie teraz wybryk skierowany przeciw Mickiewi
czowi w obrzydliwym artykule o Mentzlu: jak to! 
odmawiać wielkiemu poecie świętego prawa do • 
opłakiwania tego, co miał najdroższego na świe

cie i w wieczności - jego ziemi ojczystej, jego 
ojczyzny, i do przeklinania katów ojczyzny, i ja-
kich katów? - Kozaków i Kałmyków, którzy wy- ! 

najdywali piekielne udręki, by wydusić pieniądze 

* Z „Zapisków" K. A. P,olewoja (1801-1867) dz,iennika
rz.a i publicysty. („PuSZJkin we wspomnienfach ws;pół::zes
nych". Moskwa 1950 r.) 
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u swych ofiar ... I tego właśnie szlachetnego i wiel
kiego poetę nazwałem w prasie krzykaczem, poetą 
rymowanych pamfletów! ... * 

* * * 
Puszkin, spotkawszy kiedyś Mickiewicza na ulicy, 

zeszedł na bok i rzekł: 
-· Dwójka z drogi, as idzie. 
Na co Mickiewicz błyskawicznie odpowiedział: 
- Dwójka atutowa bije asa. ** 

Przełożył 

Adam Galis 

* W. G. Bieliński. Fragment listu do W. P. Botkin.a z dn. 
10-11.XII.1840 cr-. (Z jednotomowego wydania „Utworów 
wybranych" Bielińskiego, Moskwa-Leningrad 1949). 

W.G. Bieliński (1811-1848) - wielki rosyjski krytyk 
i demokrata rewolucyjny. 

W. P. Botkin (1810-1869) - pisa1rz, tłumacz i krytyk li
terncki. 

** Ze wspomnień ks. P. A. Wiaziemskiie,go (1792-1878) 
poety 1i krytyka, przyjaciela Puszkin.a, („Puszkin we wspom
nieniach ws;półczesnych''. Moskwa 1950 r.) 
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Przekłady 
n a ę z y 

,,D 
k ' 1 

z i ad 
o b 

I Języki są ułożone w porządku alfabetycznym. 
2. Przekłady - w porządku chronologicznym. 

I li ow 
c e 

3. Nazwisko tłumacza jest podane wersalikami. Jeżeli autor nie jest 
znany, nazwisko jest zastąpione znakiem /-/. 

4. Tytuły czasopism są podane kursywą. 

Angielskie 

A. JAKUBOWSKI: (Fragm. cz. IV). W książce: Remembrances of a Po
lish Exile. Albany 1835 s.28-29. 

F. ORLEABAR: (Fragm. cz. IV wiersze 410--449). (?). . Londyn 
1837. - (inny fragm.). W książce H. S. Edwards: The Polish Cap
tivity. T. I. Londyn 1863. 

T. D. ENGLISH: (Fragm. cz. IV). W art. pt. The Poetry o~ f'.ola~d. 
The Gentleman's Magazine (Filadelfia) 1838 t. 3, pazdz1ermk. 

J. MAZZINI: („Improwizacja"). Polish Monthly Magazine 1838 nr 2. -
Przedr. A. Lewak. Il Risorgimento Italiano 1924. 

/-/. (Fragm. cz. II). F-0reign Quarterly Review 1838 t.22. 
T. WADE: („Improwizacja"). The IHuminated Magazine 1845, I. 
Ch. F. HENNINGSEN: („Im:prowizacja", „Widzenie Księdza Piotra", 

„Sen Senatora", „Pan Senator"). W książce: Eastern Europe 
and the Emperor Nicholas. T. 2. Londyn 1846. 

H. S. EDWARDS: (Cz. III scena 1). W książce: The Polish Captivi.ty. 
T. I. Londyn 1863. 

T. D. ENGLISH: (Fragm. cz. IV). W książce: P .. Sobolewski: Poet:; 
and Poetry of Poland. Chicago 1881; toż wyd. nast.: Chicago 
1883; Milwaukee 1929. - Przedr. Ch. D. Werner: Library of the 
World's Best Literature. T. 17. New York 1897. 

M. GARDNER: (Fragm. cz. III). W książce: Adam Mickiewicz, the 
National Poet of Poland. Londyn 1911. 
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F. H. FORTEY: („Illl!I>rowizacja" „Widz.enie Księdza Piotra"). W książce: 
Gems of Polish Poetry. Selections from Mickiewicz. Bristol 
1923. - „Improwizacja" przedr. International Literature (Moskwa) 
1941 nr 3. 

D. P. RADIN: (Cz.II). W książce: A. Mickiewicz: Konrad Wallenrod 
ia.nd other Writiings. Berkeley 1925. - Pr.zedr. rw tk.siąilce: Poems 
by A. Mickiewicz. Wyd. G. R. Noyes. New York 1944. 

D. P. RADIN: (Cz. III Prolog i sceny 1-6 pt. Forefather's Eve). 
The Slavonic and East European Review 1925 nr 3, 6 i odb. -
Przedr. w książce: Poems.„, jw. 

D. P. RADIN: (F1ragm. cz. I). The Slavonic and East European Review 
1929 nr 1. 

W. KIRKCONNEL: (Oz. III sceny 7-9). W .ksią.ke: Poems„„ jw. 
POTOCKI of MONTALK: (Cz. I, II pt. Forefather's). Londyn 1944. 
A. P. COLEMAN, M. M. COLEMAN: (Streszczenie li przekł. fragm. 

cz. IV). W książce: Mickiewiczan.a. New York 1946. 

Bułgarskie 

Ch. KESJAKOW: (Fragm. cz. I). W książce S. Kostow i D. Miszew: 
Christomatija po izuczawanie słowesnostta w gornite klasowe na 
gimnaziite. T. 2. Płowdiw 1889. 

S. SZTIPLIEWA: (Całość pt. Zadusz.nica). Wyst. Sofia 1937. - Wyd. 
Sofia 1938. - „Improwizacja" przedr. Nar. Zem. zname 1946 nr 201. 

Chińskie 

~UN JUNG: <Fragm. cz. I). W książce: (Wybór poezji). Pekin 1934. 

Czeskie 

V. STU;1--C:. (Całość ?t: Dziady - Slavnost' deduv). W książce: Sebra
ne spisy bas.ruke. Cz. 2. Knrlha pfekladu bisni A. Miickiewieo
wyieh. Praga 1878 Narodni biblioteka t. 52. - Wyd. o.sob. Praga 
1878. 

J. VRC:EJLI~KY: _(Cz. II, IV, III pt. Tryzna). Praga 1895 Sbornik 
svetove poesie t. 41. s łC 

V.J. NOVOTNY: (Sceny cz. II z muzyką S. Moniuszki pt. Zjevy 
dusi). Praga 1900. 

F HALAS. (Całość pt. Dziady - Slavnost mrtvych). Praga 1947. 
Przedr. w książce A. Mickiewicz: Spisy. T. 2. Praga 1954. 

Esperanto 

n. J. DOBRZANSKI: („Improwizacja"). Warszawa 1910. 

Fińskie 

O. MANNINEN: („Improwizacja"). Helsinki 1934. 
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Francuskie 

L. LEMAITRE: (Pieśń strzelca., Wyd. z muzyką Kotkowskiego pt.) 
Le Chant du chasseur. Paryż 1833. - Toż w ks:iążce: A. Sowiń
ski; Melodies polonaises. Paryż 1833. 

J. H. BURGAUD des MARETS: (Cz. II, IV rpt. Dziaty ou la Fete des 
morts). Le Polonais 1833 wrzesień, 1834 luty, marzec. - (Cz. II, 
III wyd. ooob.). Pairyż 1834. - Fragmenty cytuje George Sand: 
Essai sur le drame fantastique, Goethe, Byron,, MilClk:Lewicz. 
La Revue des Deux-Mondes 1839, 1 grudnia; toż przedr. w książce 
George Sand: Impressfons litteraires. Paryż 1862 i wyd. nast. -
„Improwizacja" przedr. w książce: A. Mickiewicz: Poesies. Choix 
des !Plus anciennes. itraductions faites pair łes ecr.iivad.ns fra.n(;alis 
contemporains du Poete. Paryż 1929 (2 wyd.) - Fragm. nie wydane 
przekł. cz. IV ogł. C. Beaulieu: Vie et travaux de Burgaud des 
Marets. La Rochelle 1928. 

/-/: („Improwizacja"). Le Litterateur universel publie par une Societe 
de Gens des Lettres 1835, II. 

/-/: („Sa.Lon rwainsziaws.ki"). Revue poetique du XIX-e siecle ou choix 
des poesies contemporaines inedites ou traduites des langues 
europeennes et orientales. T. I. Paryż 1835. 

K. OSTROWSKI: (Cz. II, IV, III 1Pt. Les Ai:eux). W książce: Oeuv.res 
poetiques completes d' Adam Mickiewicz. T.I. Paryż 1841; toż 
wyd. rnast. Paryż 1844; Paryż 1849; Racyż 1859. - F.rugm. przedr. 
w książce: K. Ostrowski: Larmes d' exil. Paryż 1867. - Fragm. 
wyd. osob. Paryż 1929 (z ilustracjami J. Tłomakowskiego i przed
mową Rosy Bailly). 

P. DUBOIS: (Cz. IV pt. Les Ai:eux. Le Presbytere). Paryż 1851. 
J\I. BORCH: (Cz. II, IV wyd. pt. Les Manes). Wilno 1859. 
W. MICKIEWICZ: (Fragm. cz. I, III). W książce: Melainges posthumes 

d' Adam Mickiewicz. Deuxieme serie. Paryż 1879. 
CHARLES de NOIRE-ISLE (K. Przeżdziecki): (Fragm.). W książce: 

Poetes illUSltres de la Pologne au XIX-e siecle. Cycle lithuanien I. 
Nicea 1880. 

W. MIOKIElWICZ: (Całość). W książoe: Chefs-d'oeuv,re 1Po€iiques 
d' Adam Mickiewkz, traduiits ;pair lui-meme et pa:r ·ses fils. 
Paryż 1882; toż wyd. nast. Paryż 1924. - Fragm. przedr. w książ
ce: A. MickieWcicz: Pages choisies. Paryż 1927; toż wyd. nast. 
Paryż 1929. 

E. LEGER: (Fragm. cz. III, IV). La Revue encyclopedique 1898 nr 
274 (3 grudnia). 

V. BUGIEL: (Fragm. cz. II, cz. III - Dzieje Cichowskiego). W książce: 
Les grands poetes polonais. Paryż 1928. 

Litewskie 

L. A JUCEWICZ: (Fragm. cz. IV). W książce: Wyjątki z nowoczes
nych 1PQetów polskich ,tłumaczone na język litewski. Wilno 1837. 
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A. GUŻUTIS (Fromas): Cz. II, IV, III). Vienybe Lietuvniku (Plymouth 
Stany Zjedn.) 1895. 

I. JONAS (J. Zyliń~.i): (Cz. II.) Tevyne (Shenandoah) 1898 nr 6-16. -
Pr:~;· w lks;iązce: Vertimai ds Miokeviciaus. z. I. Plymouth 

VARPAs. (V. Kudirka): (Oz. III). Varpas 1899 nr 1-6. Wyd. osob. 
Tylza 1900. - Przedr .. w książce: Rastai. T. 4. Tylża 1909. 

M. BIRZISKA: <-:>trc:;szczeme całości i „Improwizacja" oraz fragm. 
~„przekła?zie ~nych tłumaczy). W książce: Is Adorno Micke
viciaus rastu. W!-!no .. ,~919; toż wyd. zmienione Kowno 1927. 
Fragm. „lmprowizacJi przedr. Straż Litwy 1921 nr 31 

M. GUSTAITIS: (Cz. II). Kowno 1926. . 

Niemieckj_e 

J. DOBRZĘ<?KI.: (C~. II, IV). Rkps 1829. Fragm. ogł. S. Łempicki. 
Pamiętnik Literacki R. 20 (1923) i odb. 

/-/: (Fragm. oz. II.) Blatter fiir literarische Unterhaltung 1830 s. 
194--195. 

5. PILAT: (Fragm. cz. IV). Mnemosyne (Lwów) 1837 nr. 7. 
/-/: (Cz. III sceny 'l-2). Blatter zur Kunde der Literatur des Auslands 

1835. - Przedr. J. Scherr: Bildersaal der Weltliteratur Cz 2 
Wyd. 2. Stuttgart 1869. · · 

F. A. MAEROKER: (1'.'r.agm. cz. II, cz. III „Tuolog" li „Tunprowiz.acja"). 
,Diosk1!ren (Berlm) ~· 1 (183~). - Fragm. przedr. w. Cybulski: 
~uischkhte der Polmschen D1chtkunst iin der ersten Halfte des 
a enden Jahrhundert. T. I. Poznań 1880. 

F. H.
1

LEWESTAM: („Improwizacja"). Magazin fi.i.r die Literatur des 
n und Auslands 1837/38. 

G. HERW~GH: (Fragm. cz. III). W książce: Gedichte und kritische 
Aufsatze. Cz. 1. Belle-vue koło Konstancji 1845. 

A. WEISS: (F,mgnn. cz. I). Reclam's Universal Bibliothek 1874 z. 
549. 

~~· ~iJ,VJ:::.sI~CK: (~rag!TI;, cz. _II). Dioskuren (Wiedeń) R. 7 (1878). 
. ; " mprowwzaic~a ). Dwskuren (Wdedeń) R. T (1878). -

~ał~sc pt. To?tenfeier) .. W książce: A. Mickiewicz: Poetische 
L. KUR;~~N~· (~ps!i 18f87 :I wyd. oso?·i toż wyd. nast. Lipsk 1898. 

t . · ro e nagm.). W ksiąz;ce: W. Cybulski: Geschich-e ... , JW. 

M. DRAEXLER. („Ballada o Twardowskim" z cz. I). Deklamato · 
(Red. M. Born). Lipsk 1887. rium 

/? /: (Fr. m :agm. cz ...• cz. III .sceny 1-2). W ~siążce: Miokiewicz, Ein 
Lesebuch fur unsere Zeit. Weimar 1953. 

Rosyjskde 

M. WRONCZENKO: (Cz. II). Niewsk. ij. almanach na 1829 gad. Peters-
burg 1828. - Przedr. k 
Red. M. Rylski· i· B. w siązce: A. Mickiewicz: Izhrannoje. 

Turganow. Moskwa 1946. 
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v. ROTKIRCH: (Cz. IV). Warszawa 1844. 
M. RUDNIEWICZ: („Upiór"). Sziechieriezada 1859 nr 2. 
A. S.: (Fragm. cz. II, IV). Russkoje słowo 1860 nr iO cz. I; 1861 nr 4 

cz. I. 
W. BIENIEDIKTOW: (Cz. II, IV). W książce: Bakst (red.): Kłassi

czeskije mostrannyje pisatieli w russkom pieriewodie. T. 2. Pe
tersburg 1865 i odb. - Przedr. w książce: A. MickJewicz: Socz1-
niendja. T. 3. J'eter.sburg-JVLoskwai 1882; <toż wYd. nast. ipt. Sobra
nije soczinienij A. Mickiewicza w pieriewodie russkich pisatie
lej. T. 3. Petersburg 1902. - Wyd. osob. pt. Dziady (Pominki). 
Petersburg 1902 (razem z cz. I. w przekł. D. Minajewa). 

D. MINAJEW. (Cz. I.) W książce: A. Mickiewicz: Soczinienija ... , 
jw.; toż wYd. nast. pt. Sobranije soczinienij ... , jw. - Wyd. osob. 
razem z cz. II, IV w przekł. W. Bieniediktowa, jw. - Przedr. 
w książce: A. Mickiewicz: Izbrannoje. Red. M. Rylski i B. Tur
ganow. Moskwa 1946. 

P.WIEJNBIERG: (Cz. III scena 8). Mir bożij 1906 nr 2-3. 
S. SOŁOWIEW: („Upiór" i fragm. cz. IV). W książce: A. Mickiewicz: 

lzbrannoje ... , jw. 
IVI. ZIWOW: („Improwizacja"). W książce: A. Mickkwicz: Izbran

noje ... , jw. - Fragm. przedr. w książce. A. Mickiewicz: Izbran
noje.Moskwa 1948 Bibliotieka Ogoniok nr 52. 

L. MARTYNOW: (Cz. I , II, IV), W. LEWIK: (Cz. III). W książce. 
A. Mickiewicz: Sobranije soczinienij. T. 3. Moskwa 1952. 

Rumuńskie 

/-/: (Fragm. cz. III sceny 1). Reforma 1863, 11 lipca. 

Serb o-chorwackie 

5. VRAZ: (Cz. II). Kolo 1850 t. 7. - Przedr. w książce: Djela. T . 4. 
za.grzeb 1868. 

A . HARAMBASić: (Fragm. cz. I). Vienac 1880 nr 37. 
I. VELIKANOVIć: („Improwizacja"). W zbionze: Polj.ska ldJr;i.ik,a . Z agrzeb 

1939 Zabavna biblioteka t. 602. 
J. BENESIC: (Całość pt. Dziady - Dusni dan.) Zagrzeb 1948. 

Szwedzkie 

A. JENSEN: („Improwizacja"). Ord och Bild 1898 
książce: Polska skalder. T. I. Goteborg 1899. 

Ukraińskie 

odb. - · Toż w 

P . ZARZYCKI: (Cz. Il). W książce: Stichortworenia. Kołomyja 1872. 
W. AŁEKSANDROW: (Cz. II). Ridna stricha 1894. 
B. TENA: („Improwizacja"). W książce : A. MickewYcz: Wybrani 

poeziji w perekładach ukrajinśkych radianśkych poetiw. Kijów 
1946; toż wYd. nast. Kijów 1948. 
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Włoskie 

O. POZZA: (Fragm. cz. III). La Fama 1843. 
P. COMINAZZI: (Fragm. cz. II, IV). La Fama 1850, 14 ii 20 stycznia. 
P. LIOY: (Cz. II). Ravigo 1862. - (Fragm. cz. III pt. Russia e Polonia 

dal mamma Gli Avi). Museo di Famiglia 1862. - Toż wyd. osob. 
V:icemJai '1905. - („Improwizacja" rpt. Il delirio dell' orgogli<J, 
carme titanico). Vicenza 1863. - (Cz. III scena 7 i fragm. pt. 
I martiri). Museo di Famiglia 1863. 

A UNGHERINI: (Całość pt. Gli Avi). Rivista Contemporanea 1888. -
Wyd. nast. w książce: A. Mickiewicz: Gli Dziady, Corrado 
Wallenrod e poesie varie. Turyn 1898. 

D. CIAMPOLI: („Upiór"). W książce: D. Ciampoli, L. Morandi: Poeti 
stranieri... nelle migliori traduzioni ilaliane. Lipsk 1902. 

T. GALLARATI SCOTT!: („Improwizacja"). W książce: Adamo Mic
kiewicz. (Pagiine scelte). Mediolan 1915. 

A. PALMIER!: (Fragm. cz. III). W książce: A. Mickiewicz: Antologia 
della vita spirituale. Rzym 1925; toż wyd. nast. Rzym 1930. 
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