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TEAT RY M I EJSKIE 
W CZĘSTOCHOWIE 

POD DYREKCJĄ 
TADEUSZA KROTKE 



... / ty poznasz Marylę ... 
sztuka w 4 częściach (6 obrazach) 

napisał JANUSZ TEODOR DYBOWSKI 

OS OBY: 

Adam Mickiewicz . 

Maryla Wereszczakówna 

Marsznłkow a, ma tka Mary li 

Michał I 
1 bracia Maruli Józef 1 J 

vVawrzynitw, hrabia Pullknmer 

Bazyli Ciumcikiewiez, „marszałek 
d"'oru vVereszczaków" 

Pukiaricowa, piastunka 1\foryli 

Tomasz Zan 

Onufry Pietraszkiewicz 

Jan t;ze ezot 

Franciszek Malewski 

I 
l 

filonrnci 

Antuk -- służący Wereszczaków 

Czesław Łody1iski 

Jadwiga Ma1so 

Zofia 01dyriska 

Rys.mrd Radwan 

Wiktor Sadecki 

Artur Kwiatkowski 

Bogumił Kraszewski 

Helena Zarembina 

Roman Wójtowicz 
Edmund Plo1iski 

Władysław Pabjasz 

Jazy Bielecki 

* * * 
Dzieje się w latach 1818 - 1820 w Wilnie 
w murach świętojańskich oraz we dworze 

Wereszczaków w Tuhanowiczach. 

. Ciłowiek nie jest stworzon_ · 
na łzy i uśmiechy, ale dla dobra 
bli ź nieh RWOiCb, ludzi". 

Mickiell'icz w .,Dziada t ·· 
Reży ser: ART R KWIATKOWSKJ. 

Dekorn tor: Władysław W agne1·. 

Następna premiera: 

D. C . 111 9&7 

,,MECENAS BOLBEC I JEGO MĄŻ" 
komedia w 3 akta ·h ,/. Bera i L. Verne uilla 

w reżyserii ·Artura Kwiatkowskiego. 

MUZA POLSKIEGO ROMANTYZMU 

Nessun mag gior dolore che ricordarsi 
del tempo felice nella miseria„. 

Sztuka J. T. Dybowskiego, napisana w Szwajcarji, dokąd zapędziła autora 
wojna, a mówiąc ści ś lej - ucienka z niewoli niemieckiej we Francji-rozwija temat 
1leszczęśliwej miłości A. Mic~iewicza, ujmując go pod innym nit'co aspektem, ni ż 
to znamy z historii literatury I autobiograficznych wypowiedzi poety. 

. W związku z częstochowską premierą sztuki nie od rzeczy będzie przypom
nieć przebieg tego jedynego w swe.im rodzaju wyda rzenia, któr.e zdaniem naszych 
najwybitniejszych historyków literaturJ' , zaważyło najwięcej na skrystalizowaniu 
się formy polskiego romantyzmu, któq pod wpływem nadludzkiego cierpienia 
• ierwszego z naszych wieszczów przełlimał krępujące go okowy pseudoltlasycyzmu. 

Maryla żyje w almosfeue owej promienistości, która była wyniki~m połą· 
.:zenia naukowych teorii Jędrzeja Śniadeckiego z ogniem idealizmu jego ucznia 
lomasza Zana . „ 

Atmosfera t!I, szczególnie odpowiadała skłonnej do mistycyzmu pannie, 
zgadzającej się z Zanową teorią o wchłaniar.iu w siebif przez ,wyższe duchy' 
promiennoś ci s •iata, hy przy jej pomocy oddziaływać dobroczynnie na drugich. 

W środowisku filomatów i filaretów wierzono w odnalezienie się przezna· 
czonych sobie od wi eku dusz, które tylko czasowo mogą być rozłączone prze z 
ludzi, czeka ich bowi em wiec zne zespolenie w niebie. 

W tym klimacie ducho l': ym Adaru i Maryla musieli odgadnąć siebie. 
Tak znali ··my nawzajem czucia wspólnej duszy, 

_ Co jedno pomyśliło, ju ż drugie odgadło ... 
Mówi o t)'m sam po et a, a przyjaci el jeg o Jeżowski potwierdza fakt tej 

wyjątkowej harmonii ich dusz 
Niestety raclrnby famil ij ne-wedle świadectwa I. Domejki, przyjaciel a poety 

i kuzyna Maryli - zmieszały brutalnie symfonię dwóch niepospolitych serc. 
W scenie pożegn an i a n · eszczęśliw ych kochanltów, która staje się w drfrma· 

cie J. T. Dybowskiei:;o cntralnym punktem utworu, wznosi się Maryla na wyżyny 
p rawdziwego heroirn1u i nadludzkiego po1°więcenia. Znajduje ona bowiem wyjście 
z trag icznego splotu Los u j~dynie przy pomocy metafizycznej spekulacji, stając 
się w ten sposób godną uc z ennicą Tomasza Zana i godną oblubienicą ·- w mi· 
stycznym sensie - wielkiego Poety. 

Choć b owiem jes t nieprzytomna z nadmiaru bólu serdecznego, odn-osi zwy· 
ch:stwo naci sobą, zwyc ięża idealna miłość, której epilogle1n ma być połączenie 
dusz w zaświatach . 

• Bóg pokazał nam szczęście" - mówi Maryla w sztuce Dybowskiej/O 
·- „abyś ty je przeka za ł inny m .. „ aby widzieli w błyskawicy reflel<s nieśmiertelnego 
s zczęścia, które na nas czek.a ... J~stem martwa, niema, ogłuszona, ale wi em, t 
gdzje się rodzi geniusi, tam człowiek umiera. I ja muszę razem z tobą umierać 
za życia, abyś ty żył po śmierci„. 

Jakkolwiek scena rozstania nieszczęśliwej pary kochan!(ÓW dowiodła niezwy
kłoś ci ich natur, to jednak stłumienie uczuć nie mogło ujść bezkarnie obojgu. 

Marylę czyniło ono coraz nieszczęśliwszą. a u Mickiewicza st11ło się bez
pośrednią przyczyną twórczego wybuc!1u, który d;ił najprzednle1szą perlę liryki 
polskiej: IV część Dziadów, w której an tor zstąpił w najskrytsze tajnik i swej duszy 
i odsłonił je z nteby\\·alym na owe czasy rnalizmem, rozrywając wszelkie więzy 
konwencjonalne, które krępowały wielkiego Cierpiętnika. 

W~pólczcśm, a n awet najbliższy sercu poety Zan, widzieli w poemacie tylk o 
• niezbyt po r hlehne wyjawianie się z miłosnymi uczuciami. . • My dziś śmiało mo
t.e my twierdzić, że nie · mielibyśmy szczęścia podziwiać jasnej pochodni geniuszu 
Mickiewiczowskiego - bez tragicznego finału miłości, który pochodnię tę zapalił. 
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