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A. E. BAUCKI 

„Pan Tadeusz" dzisiaj. 
Czy „Pan Tadeusz" jest dla: nas dzisiejszych tym, czym był dla wsp6łczesnych i pokoleń 

następnych? Czy warto go czytać i słuchać dziś - zwłaszcza dziś, gdy w oczach naszych 
następują przemiany człowieczego życia i jego form tak wielkie i gruntowne? Czy nic apo
teozują te księgi przeszłości zamarłej i bezpowrotnie skończonej? 

Warto i trzeba te zagadnimia roztrząsnąć i poddać ustalone o tym dziele sądy i nasz 
stosunek do niego, rewizji sumiennej i niezakłamanej. A w tych rozważaniach głos gł6wny 
i decydujący niech mają przede wszystkim ci, kt6rzy po raz pierwszy w życiu „Pana Ta
deusza" prze.5,Łytali, - wolni od narzuconej sugestii i wstępnych introdukcyj. 

Zdają sobie sprawę jasno i oni i my wszyscy, że jest to poemat, w kt6rym rolę gł6wną -
niemal jedyną - cdgrywa szlachta. C6ż ona ma wsp61nego z dzisiejszym ustrojem na wskroś 
demokratycznym, gdzie podstawą narodu i państwa muszą być szerokie rzesze mas robotni
czych i ludu wiejskiego, tego ludu, kt6remu og6ł szlachecki tyle wyrządził krzywd, nie inte
resując się jego dolą i postępem? 

A jednak! A jednak „taką" nic była szlachta z „Pana Tadeusza". 

Figury powołane do życia natchnieniem Mickiewicza - to postaci na wskroś demokra
tyczne, to bezpośredni spadkobiercy idei Kołłątajowskiej kuźni, pism Staszica i uchwał Kon
stytucji 3 Maja. Celem ich życia to nie tylko niepodległość bytu narodowego, lecz także 
r6wność i sprawiedliwość społeczna, szczęście wszystkich w szczęściu całej Ojczyzny. 

A nie są to tylko idealne hasła i zamiary. Tam jest realizacja czynu. Realizacja dobro
wolna, od serca idąca. Pan Sędzia, reprezentant starego pokolenia - nie pozwala poddanym 
ludziom pracować ponad siłę i miarę; każdą szkodę wyrządzoną na chłopskim zagonie wy
nagradza ochoczo i hojnie. (Niech w chłopską jarzynę wskoczy chart, niech otrząśnie d1.ie
sięć klos6w żyta, Sędzia mu wszystko odda i często talara doda w przydatku). A przedsta
wiciel pokolenia młodszego ·- Tadeusz - rządy swoje jako właściciel odziedziczonych ma
jlłtków poczyna od postanowienia w dniu swych zaręczyn, by „oddać chłopom w dziedzic
two posiadanie ziemi, na kt6rej się zrodzili, którą krwawą pracą zdobyli, z kt6rej wszystkich 
żywią i bogacą". 

Nie ma pomiędzy działającymi osobami w „Panu Tadeuszu" ani jednej takiej, kt6raby 
wrogo, czy - choćby tylko z niechęcią - odnosiła się do jakiejkolwiek warstwy społecznej, 
któraby trwała w zaślepieniu stanowym, tępym, bezmyślnym i jakże brzemiennie szkodliwym. 

Ludzi inaczej myślących i czujących usunął Mickiewicz z „Pana Tadeusza"! Ich obec
nością nie chciał mącić jasnego obrazu wysiłku ludzi idących z wiarą w umiłowany przc7. 
nich postęp i lepszą przyszłość. Bo umiłowanie narodu całego i wszystkich jego składowych 
części oraz codziennej rzeczywistości, to podstawowy i najważniejszy rys „Pana Tadeusza" 
i całej duchowej postawy Mickiewicza. Zawsze i wszędzie! 

A sprawa kompozycji, języka, stylu, wiersza - słowem poetyckiego piękna? Pamiętam 
i nie zapomnę, z jakim natężeniem śledziła młodzież zakonspirowanych komplet6w (i obec
nie ucząca się jawnie) bieg akcji tej powieści. Jak intrygowała ją tajemnicza postać księdza 
Robaka, jak serdecznie bawił ciągnący się od pierwszej do ostatniej księgi sp6r o psie ogony, 
jak gniewała się i gniewa na Gerwazego, że unicestwił plany powstania. A nie m6wię już 
o istotnym wzruszeniu i napięciu uwagi podczas słuchania spowiedzi Robaka lub innych 
ustępów. 

Czytający „Pana T adeusza" po raz pierwszy, - zwłaszcza młodzież, daleka jeszcze ot! 
umiejętności analizowania piękności utworu, nie przepuszcza - bo na to za wcześnie -
przez proces krytycznego rozumowania r6żnorodn ych wartości tego poematu, al e całym 
swym młodzieńczym duchem wchłania jego czar i jego niezniszczalne piękno. 

Na analizę i krytyczną ocenę przyjdzie czas w życiu p6źniej. Gdy zaś przyjdzie, nie 
tylko nie osłabi uroku i wrażeń najpierwszych, ale je jeszcze bardziej utrwali i wzmocni . 

A tylko utwory najwartościowsze mają tę moc i przywilej. 

Napisane w określonym czasie - stoją ponad czasem. 

Nazywamy je nieśmiertelnymi. 
Są zawsze aktualne. 

Dr MARIA OSTROWSKA 

Soplicowo - centrum polszczyzny. 
„Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się z niemczyzny, 
Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny: 
Tam się człowiek napije, nadyszy Ojczyzny". 

.,Pan Tadeusz", Ks. VII. 

„. Lecz zanim odemkniemy zaszczepki drzwi wchodowych dworu i zajrzymy do wnętrza, 
zanim nacieszymy się starymi portretami bohaterów narodowych i z Tadeuszem pociągniemy 
za sznurek zegara, by wysłuchać srebrnych dzwonk6w kurantowej melodii mazurka D:t
browskiego - pójdźmy z poetą pokłonić się Tej, co „jasnej broni Częstochowy"„. Ona 
przywróci nas cudem na Ojczyzny łono. O to prosi poeta z wstrząsającą prostotą wyrazu,. 
A w jego inwokację wsącza się rzewna kantylena zaśpiew6w litanijnych, dołączają się modli
tewne głosy, jakby echo westchnień, szloch6w i wykrzyków klęczących przed Jej obrazem 
tłum6w. 

I stajemy się świadkami cudu. Cudu wielkiej miłości, bezbrzeżnej tęsknoty i potęgi tw6r
czej. Jedno „srań się" poety dobywa z mglistej dali zarys łagodnych pagórk6w, maluje szma 
ragdem soczystej zieleni, wyzłaca pszenicą i posrebrza żytem, przeplata kraśną wstęgą smu
g6w kwiatowych. Każdy z nas widzi oczyma duszy Soplicowo. 

Na urocze tło dworu i panoramę łąk, las6w i pól padają migawkowe obrazki „zabaw 
i sporów" szlachty. Z uśmiechem przyjmujemy te drobiazgi i błahostki, z jakich ostatecznie 
składa się życie potoczne, nie tamując wcale wielkich czyn6w i nie obniżając patosu dziejo
wej epopei. Zanim zatętnią kopyta rumaków boga wojny, wpierw wersety o aromatycznej 
kawie z kożuszkiem; flircik pana Tadeusza z panią Telimeną, przerwany tak nieoczekiwanie 
przez zdesperowaną muchę i niedyskretną plackę Wojskiego; sp6r o wyższość myśliwskich 
cn6t charta bez ogona nad ogoniastym, doprowadzający do gwałtownego kr6tkiego spięcia, 
zażegnanego chwilowo niespodziewaną interwencją księdza Robaka; wreszcie poważniejszy 
sp6r niż o psie ogony: „Hajże na Soplicę!" Wrzask rofoic, potężnieje, i odbija si złowro
gim echem o ściany soplicowskiego dworu. Rzeź w„. oborach i kurnikach Sędziego i og6lna 
pijatyka powali wkr6tce szlachtę - zajazdowiczów - w objęcia„ . snu. 

Naraz w błyskawicach ogni, w zawierusze rozwiniętych do lotu skrzydeł orłów złotych 
i srebrnych, wyłania się marmurowe oblicze Cezara z laurem u skroni. Pogodna melodia 
wiejskiej prostoty i groteska dźwiękowa niepoważnej kł6tni milknie, ustępuje przed zwy
cięskimi fanfarami Marsylianki, pieśni wolności i sławy. Załamuje się radosny nastrój, gło
szony w przyspieszonym rytmie taktów marsza. Tempo wolnieje, tonacja majorowa prze
chodzi w minorową, wionęło znowu powagą. „Bracie! Wojna! Wojna o Polskę! - Bracie! 
Będziem Polakami!" Otwiera się skarbiec przebogatej duszy polskiej. Ludzie przeciętni, 
hreczkosieje, zawistni szlachetkowie, warchoły zawołane, rębajły zajazdowe - gdy przyjdzie 
odpowiedni moment, poczują w sobie dawną wielkość duszy przodk6w. Sam Jacek Soplica -
p6źniejszy ksiądz Robak, szlachcic - gorączka, rębacz sejmikowy, diabeł pychy, zab6jca -
pokutuje za winy w pokorze, w cichych zasługach dla kraju, w niezliczonych cierpieniach 
i poniżeniach i umiera w słusznym przeświadczeniu, że dobrze zasłużył się Polsce. 

Wreszcie Słowo staje się ciałem. W najpiękniejszą na świecie wiosnę, z ptactwem pol
nym spadną na ziemię rolnika kraśne ptaki ułańskich rabatów i chorągiewek. 

Niedawno i myśmy przez mgłę łez witali wzrokiem „rodak6w mundury noszących, 
zbrojnych, wolnych i polskim językiem mówiących". żadne pokolenie nie będzie w stanie 
~iłniej, głębiej przeżyć radosnego upojenia tych wierszy. 

Jeszcze jeden obrazek - - migawka : ułan i dziewczyna, jak w piosence żołnierskiej. Po
tem już akordy potężniejące: wolność ludu wiejskiego, braterstwo żołnierza i rolnika -
„wiwat Sejm, wiwat Nar6d, wiwat wszystkie Stany!" 

Przed naszymi oczyma przesunie się cały Nar6d i wszystkie jego warstwy krokiem polo
neza. Grają kolory, iskrzą si ę oręże i klejnoty, pary za parami przechodzą i nikną w różanej 
łunie zach odzącego słońca. Muzyka brzmi dalej, dźwięczy polską fantazją i animuszem, sku1.
duje rycerski i poważny rytm tańca przodk6w, tańca wojownik6w i oraczy. 

Wychodząc z teatru „odwr6ćmy lica", aby ze Słowackim popatrzeć 

„„.na piękność niknącą w oddali, 
która takimi blaskami zachwyca, 
Takim tęczowym zachodzi obłokiem.„" 

A powr6ciwszy do domu, weźmy „Pana Tadeusz.a" i czytajmy, czytajmy„. 



Dr KOTLARCZYJl MIECZYSł.A W 

Słowo w teatrze . 
. - Faktem jest, że sztuka t eatru, to gł6wnie i nade wszystko sztuka aktora. Teatr, to 

ani plastyk sceniczny, ani muzyk teatralny, ani nawet autor dramatyczny, tylko właśnie 
gł6wnie i nade wszystko aktor. 

- Skolei zaś sztuka aktora zawiera w sobie i składa obok element6w widzialnych, ele
menty słyszalne; obok czynnik6w optyczno-plastycznych, czynniki akustyczne; obok mate
rialnych element6w z kategorii przestrzeni, idealne elementy z kategorii czasu; obok mimiki 
i gestu, żywe Słowo . 

- Jedne z tych element6w, niewątpliwie, s ą rdzenne, zasadnicze, istotne; drugie za ś 
nie, może conajwyze1 konieczne. -

- Tu chodziłoby właśnie o rozr6żnienie ich i pr6bę wskazania, kt6re można byłoby 
zaliczyć do istotnych, rdzennych i zasadniczych, a kt6re do mniej rdzennych, mniej istot
nych lub wcale niezasadniczych. -

- A może tak jak nigdy nie powinno się robić problemu z tego, co głębiej potrafi du
sze; postaci scenicznej uwidocznić, odzwierciedlić i wyrazić: ciało aktora , czy jego Słowo? -
może tak samo nietrudną winna być odpowiedź na postawione tu, a tak zasadnicze pytanie : 
co stanowi istotę sztuki aktorskiej, co duszę tej sztuki stanowi i wyraża lepiej, czy artyzm 
gestu i mimiki, czy też artyzm żywego Słowa? -

- Odpowiedź przede wszystkim ugruntować musimy na zgodnej i powszechnej opmu, 
że Słowo jako środek wyrazowy, jako narzędzie sztuki, jako materiał artystyczny jest mate
riałem ostatecznego, najwyższego i najdoskonalszego rzędu . Jako takie przyszło do teatru 
w szczytowym etapie jego rozwoju, po etapach kształtu i tono-dźwięku, a zupełnie zresztą 
tak samo, jak w rozwoju organ icznym człowieka. -

- Słowo - dar. Słowo, materiał ostatecznego, najwyższego i najdoskonalszego rzędu. 
Materiał przede wszystkim syntetyczny, zdoln y wyrazić to wszystko, co wyrazić może 
wszelki inny materiał artystyczny; zdolny wywołać mianowicie wizję zar6wno lini i jak 
kształtu, zar6wno barwy jak dźwięku. -

- Dalej. W przeciwieństwie do kamienia, farb - barwy itd., kt6re są materialnymi 
!rodkami ekspresji, Słowo, zwłaszcza żywe Słowo, jest elementem artyzmu nie materialnym, 
ale idealnym, bardziej uduchowionym, zdolnym przez to samo głębiej i pełniej niż gesty 
i kostium czy maska, a więc linie, kształt i barwa, wyrazić ludzkie życie. 

- W og6le teatr wyraża życie - wtrąćmy marginalnie - nie przez ruch tylko (prze
cież i marionetka pociągana za pomocą nitki czy drutu może się poruszać). Elementem wy
rażającym w teatrze życie najistotniej pozostanie na zawsze ludzka mowa: Słowo. 

- Wreszcie Słowo potrafi wyrazić nadto jeszcze i to wszystko, czego już żadna inna 
sztuka nie jest w stanie wyrazić; Słowo zdolne jest sięgnąć w sferę niedostępną w żadnym 
wypadku sztukom innym: w sferę czystych, abstrakcyjnych pojęć, w sferę czystych myśli , 
w sferę czystej idei. 

- Słowo - najwyższa emanacja duszy, zdolne wyrazić najwyższe szczyty du szy. 

- I dlatego Słowo w hierarchii środk6w artystycznych pozostaje i pozostan ie na za-
wsze elementem najbardziej zdolnym i odpowiednim do zdziałania ostatecznych, najwyż
szych i najdoskonalszych kategorii Piękna. -

- I dlatego artyzm Słowa, a nie gestu czy mimiki, uznajemy za najwyższą wartość i za 
istotę sztuki aktorskiej, za jej rdzeń i duszę, a aktora nade wszystko za wypowiadacza tek
fitu - Słowa. 

- I dlatego teatr przez tak pojętą is to tę sztuki aktorskiej, w przeciwieństwie do kina -
„widzialności obcowania człowieka z materią" - pozostanie domeną nade wszystko Słowa, 
domeną obcowania z Duchem. 

- Jest to specyficznie słowiański i polski, arcypolski punkt widzenia rzeczy, - punkt 
widzenia naszej wielkiej, narodowej Dramaturgii. Punkt widzenia w pierwszym rzędzie 
Mickiewicza. 

- Przed stu laty wykładał w Paryżu o czarodziejstwie Słowa, co to zdolne „złocić" 
scenę, zwłaszcza zaś Słowianinowi, który „będzie się dziwił wprawdzie pałacom, dziełom bu
downictwa, dekoracjom teatralnym, ale to go nie porwie, nie zachwyci. Przemawia do niego 
bowiem nade wszystko Słowo; myśl , uczucie, wyrażone Słowem. Jest to cecha poetyczna 
Słowian". -


