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O MICKIEWICZU 

... W tym p<>tężnym wstrząsie, przez jaki przechodzi dusza p olska 
na progu odzyskanej niepodległości, w tym przew cie, sięgającym 
fundamen tów życ i a równie społecznego jak duchowego, wszystkie 
wartości wychowawcze , hasła przewodn: muszą i · ć znowu na wa
gę, trzeba wypróbować hartu ich, wytrzymałośc i i d<J sto sow:i ln :)ści 
do nowego życia . W dorobku ideowym wieku XIX, jak w koronie 
drzewa po srogiej zimie, musi się zbadać skrupula tnie, które z ga
łęzi mają w sobie miaz.gę wzrostu, a które już obumarły i wymagają 
usunięcia. Rozwn iemy więc , że i z gwiazd, k tóre zapalała n ad Pol
ską wielka poezja w. XIX, n ie jedne muszą pogasnąć, że nie wszyst
kie tony, k lórym do wtóru oddźw' ękały dusze ojców ; dziadów na
szych , znajdą także oddźwięk w duszach półczesnej i przyszłych 
generacji.. . (St. Pigoń: Tygodnik Powszechny) 

.„Ndjwiększy nas-z poeta nie zastygł na pomniku , czas nie ostu
dził żaru jego słów , nie osłabi ł prawdy jego rewolucyjnego dzieła. 
Kształtuje naszą wyobraźnię i porus,za serce słowami największego 
w jGzyku polskim piękna i mocy. Mówiąc po polsku, jeśli tylk o pra
g niem y ·O trochę piękna podnieść nasz głos, z ap ożyczamy się nie
św" adomi e u niego. Poeta tak głęb oko wniknął 'N mowę o j czys tą , 
że każdy Polak czerpie z jego twórczeqo skarbu. Uczymy si ę Polsk i 
na Mickiewiczu , c zyta j ąc jego dzieła i prz ypomina j ąc jego dz iał l· 
nośt pa trioty i rev\rolucjon is·ty. Ucząc się tej Polski , nie za c'. eśniamy 
się do g ranic na rodowego samolubs tw a. ·w iążemy się myś lą z całą 
posl~powq ludzkośc i ą. Polska , do k tóre j pielgrz ymowa ł , o któ !-ą 
walczy ł sł owem poe ty i dzialacw , mi ał a być lepsza n i ż byla . Celu 
sw:>jej pielgrzymki nie osiągnął Mickiewicz za życia i w ieczn:e 'N n 'l
szym wyobra:ż.eniu pozostan:e jako n iestrudzony i na tchn iony wę
drowiec, tak jak go ujrzał rzeźbia rz fr ancuski. Mickiewicz. try un 
rewolucyjny i org an iza tor Leg io nu , n ie do tar ł do k raju. a. le slcw"m 
swoim od pokolenia do pokolenia pielgrzymuje i pielgrzymować bę
dzie przez wszystk ie serca f'D lct k.o w.„ 

(J. Przyboś, Odrodzenie) 

ies ęt nym rewolucj onistą był Mickiewicz w swo je j sztuce . 
Mick1ewicz-arl ysta wciąż jeszcze fasc ynuje i wc iąż jeszcze tvvór
czość jego pełna jest niesp.::)dzianek dla tych , którzy siG n ad n · ą n· -
chyli.lją , ch -;: ąc j ą na nowo odczyta ć. Rewolucjonizm jego mowy jest 
bada i gwc.łt owni ejszy je szcz:e "od ra d '{k alizm u iego dąż n i p rze 
nan. Trzeba c zv tać lo wszyslko . co było przed n;m , b y zrozum ' eć 
jak potężnie ws.trząsnąl mową po l sk ą . Trzeba czytać tnwektywy kJ"l 
syków warszaw skich, by uprzy tomnić sobie· j aką to rewoluCJ ę 



w ik.ra ju .poezji przeprnwadził filomata wileński. Mow a :potQczna 
mo wa lu.du "".'ta~gnęła dzięk1 n iemu d, wyślizganych salonów poezji '. 
Wchodz~ła 1111e Jak .uboga, k rewna. Żądała równoup rawnienia i zdo
bywała Je, wytrąca1ąc z .rownowagi konwencj<onalne, gładk ' e zwroty 
arys to~a~ycznych.poetow Polski odchodz.ące j w pr~eszłość . Lud pol
ski, choc Jeszcze me wyzwolony z niewoh feudalne], w mowie Bal
lad" i „Dziadów" uzyskał prawo obywatelstwa. I kied y pófnie j 
w „Panu Tadeuszu" rporów:na Mickiewicz brzozę do wieśniaczki kt ó
ra _Pła c ze s)'.'na , porównanie to będzie miało dźwięk pełny i ob~wią
ZUJący, c~oc. pr,~testował przeciw niemu zapewne niejeden Gerwazy . 

Sam M1cloew;cz w prostocie mowy „Pana Tadeusza", którą porów
nywał. do prostoty piosenek ludowych, widział ludowość swego szla
checkieg? poe.matu, on, który nie posługiwał się słowami, lecz two-
rzył na rod .sł o '. v „ . (M. Jastrun, Kuźnica ) 

.„Panuje pows zechnie mniemanie, że o wielkości d'Zieła sztuki 
eipickiej stanowi odkrycie nowych prawd o człowieku stworzenie 
tak żywych postaci ludzkich, tak „prawdziwych", że imię własne 
boha tera s laje s ię imieniem pospolitym; Odyseusz, Hektor Hamlet 
czy Don Kiszot, to objawienie wiecznego typu ludzkiegi~·. Jakaż 
postać z .,Pana Tadeusza" jest takim objawieniem prawdy 0 czło
w ieku, która jes·t tak prawdziwa, jak Odyseusz czy Andromacha? 
Zadałem kiedyś to pytanie pewnemu wybitnemu krytykowi - - i nie 
dał mi ·odpowiedzi. A przecież w „Panu Tadeuszu" je'St niezwykle 
prawdziwa kreacja, objawienie tak zdumiewające i proste, że nie 
znam równie pięknej, a prawdziwej postaci dziewczęcej w litera
tu~ze świata. Zosia -- to najwdzięczniejsza i najprawdziwiej zwida 
dziewczyna, tak zwykła, że ona jedna 51pośród wszystkich pos .i:i 
w „Panu Tadeuszu" - stała się, jak Hamlet czy Don Kiszot :imie
niem pospolitym dziewczęcego wdzięku. Ona jedna, Zos~a 'córka 
Hore<szkówny, stała się pospolitym imieniem wszystkich Z~si pol
skich„. 

„.Jedynie każde słowo Zosi tchnie taką prawdą prostoty i wdzię
ku , że zaiste to ona jest duszą tego poematu-sielanki. Zosia nie 
de~lamuje o pięknie przyrody, ona sama jest jej najpiękn;~jszym 
kwiatem. Tak ukazuje ją poeta w ostatniej wizji poematu, gdy za· 
myka . ta~cern korowód postaci ludzkich, znów, jak ną początku, 
pr~emremoną .w niepochwytne zjawisko barwne. W zamknięciu epo
pei Zos,a, wcielony wdzięk przyrody litewskiej, rządzi - jak :iaj
prostsze tańczące bóstwo, rusałka czy nimfa - cały światem prze
mieni·o nym w radosny pląs taiica„. 

.„Dawni teore1tycy dama.gali s ię w epopei „dziwności", wpatrzeni 
we wzór „Iliady" i „Odysei", sądzili, że poemat bohaterski nie może 
się obejść bez wmieszania się w świat ludzi świata bogów. Mickie
wicz nie wprowadził do swojej epopei nadbudowy ani mitologii 
cJ:-,rześcijaiiskiej, ani pseudoklasycznych alegoryi. Jednakże epopea 
iprzepojona jest „dziwnością", cudowne powietrze otacza S:prawy 
ludzkie aureolą świetlist·ości i rozkosznych barw. To owa złota po
goda czyni z poematu świat baśni. Wizje wschodów i zachodó~..,, 
barwne krajobrazy słońca i księżyca - oto dusza „dziwności" w „Pa-
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p r zyroda ojczyst a a jedyną j e j b o gi n k ą 
_i P. s t Z o s i a ... 

(J. Przyboś, Twórczość) 

.„Od czasów starożytności pobudzanie uczuć narodowych przez 
poezję odbywało się za pośrednictwem tematów o treś ci wyjątko
we•j. W sp omnienia wielkich mężów i bojów wielkich ożywiać miały 
serca. Mickiewicz, chociaż potężniej od innych wyznający kult i po
stulc1 t wielkcści , kocha ł w pełnym teqo słowa znaczeniu c ły na
ród - nie tylko Chrobrych i Sobieskich i Kościuszków - i jal o 
Polskę do miłowania podał - zbiorow ::> ść przeciętną. N ie z celem 
świadomym kształtując dzieło, ale idąc za gło·sem swego głębokieqo , 
ins tynktownego i zarazem na wskróś n owoczesnego patrio tyzmu, 
uwol nił ideę narodową od koturnów. On, co w napięciu naro<low ych 
uczuć dochodził do nieznanego dotąd spłomi enien i a , co wulkany 
miłości i rozpaczy krył w otchłaniach duszy mocnej - odsunął od 
patriotyzmu epopei piętno ob owiązkowego nap i ęci a wyjątkowego -
uczynił go stałą, normalną postawą wobec dni powszednich.„ 

„.z poematu objawiającego, jakimi darami cennymi darzy każdy 
moment powszedni, wyłania się przykazanie ·O prawdziwie ewan
gelicznej pros,tocie: Umiej patrzeć i umie j kochać. To wystarczy, by 
życic nabrało wartości nieskończonej . Umiej patrzeć i umiej ko
chać - a wszystko inne będzie ci przydane. 
. Gdyby nic ponadto nie promieniowało z kart „Pana Tadeusza" -
J UŻ by należało go uznać za idealną książkę „budującą" i dawać do 
rąk wszystkim wielkim i wszystkim maluczkim i rozpowsze•chniać 
po świecie całym, by wszędzie w dusze wlewał swą słoneczność„ . 

(J. Kleiner, O „Panu Tadeuszu" - Książce budującej) 

Zdarzyło się raz, że jedno z zagranicznych pism zwróciło siq do 
wielu znakomitych ludzi z zapytaniem, co uważają za najpiękniej 
szą i najcenniejszą książkę świata. Odpowiedź hyła prawie jedno
zgodna: Pismo Święte, cztery Ewangelie. Gdyby zrobić coś podob
nego u nas i zapytać ludzi roziumiejących i odpowiedzialnych, jaka 
jest najpiękniejsza 'książka Polski, sądzić wolno, że odp-owiedź wy
padłaby równie jedno:z,godnie: „Pan Tadeusz". Tamto dzieło, Nowy 
Testament, wyznacza stosunek człowieka do najwyższej waTtości: 
do Boga, to zaś stosunek do wartości po Bogu dla człowieka najwyż
szej: do oj,czyzny. Poemat ten zarazem to ,szczyt artystyczny naszego 
piśmiennictwa; od zamierzchłych wieków aż po dzień dzisiejszy nic 
do.skonalszego, nic tak skończenie pięknego nie wydała nasza poe
zja. Rzadko który z obcych narodów może się w czasach nowszych 
czymś wyższym c1y podobnym wykazać i poszczycić. „Pan Ta
deusz„ to korona całej dotychczasowej poezji ipolSlk.iej.„ 

(St. Pigoń, Wprowadzenie do wydania ludowego „Pana Tadeusza") 



„PAN TADEUSZ" W TEATRZE RAPSODYCZNYM 

„Co tam najlepsze - pisał Mickiewicz do Odyńca - to obrazki 
z n alury ... " 

Kluczowe to i węzłowe dla nas słowa . Przemyślenie epopei pod 
ich k~te_m otwar_ło drogę _i wyznaczyło k ierunek całej inscenizacji. 
Dało JeJ zasadmczy ustroj a r tys tyczny i format: świadomość . że 
mamy przed s?bą pr~ede wszystk'm pieśń o ziem i; że p rzyroda 
"!" tym poe~~c1.e to m~ ty~ko dys_kr~t~e tło i akompaniamen t, ale 
i ma.tor ~kCJ ~; ze na rowm z ludzm1 1est akcji tej wspó łak torem ; 
wkoncu .. ze me ma chyba na świec 1e drugiego takiego dzieła, w k tó
rym s ~ once grałoby rolę równie ważnego, istotnego i integraln eg·o 
czynnika. 

To wszystko podyktowało dominantę nastrojowi dzisiejszego w ie
c~oru, stw~rzy~o przedstawieniu odP?wiednie ramy -- k lamry i przy
~1 ?sło ~eali7aCJę całeg~ szeregu kra1obrazowych epizodów. Oczywi
sc~e .tasma .ich w. orygmale ma wygląd n!epomiernie bogatszej mo
za1k1. Sceniczna mterpretacja karmazynowego poematu sta rała się 
na dzisiaj zachować przynajmniej niektóre z urokliwych i pogod
nych tonów tej inkrustacji. 

Nie byłaby jednakowrż premiera nasza zwierciadłem prawdzie 
?zi~ła, gdyby nie pragnęła ukazać innych jeszcze rysów jego nic
sm1ertelnego Piękna, gdyby wydobywając np. aspekt miłości ku 
zie:mi i słońcu, zapomniała równocześnie o wydobyciu aspektu mi
łosci do człowieka i 101jczyzny. 

Przecież „Pan Tadeusz" to coś więce•j, niż wiejska sielanka , czy 
nawet romans poetycki. To jakiś fascynujący po dziś dzień obraz 
~ywota. czło:vieka poczciwego, tylko że pełniejszeg10• niż Rejowy ; 
Jakaś meporownanie kolorowa baśń o dawnej szlachcie; jakiś o ta
tni zryw kontusz.owego, ginącego świata: nie tylko w całym pięknie 
narodowego poloneza, ale i w czynie spod znaku Marsylianki i le
g1o·nów Dąbrowskiego. Nowoczesnego formatu r.a-psod. Nowoczesny, 
problematyką reform społecznych, zbiorowością bohater.a oraz od
kryciem, że najwyższa poezja tkwi zdała od koturnów w codzien
ności szareg10· bytu narodowego. W tym dziele - wed
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ług Niemce
wicza - narodowość nasza uzyskała najwyższy wyraz poetycki. 
l dlatego, mimo że szlachecki, był, jest i pozostanie „Pan Tadeusz" 
kochaniem całeg1:} narodu. Artystyczną prawdą „Pana Tadeusza", 
którą również musieliśmy wziąć pod uwagę przy scenicznym opra
c.owaniu dzieła, jest jego re a 1 izm. 

Utwór Mickiewicza należy wprawdzie do epoki romantycznej, je-st 
nawet najdoskonalszym dziełem tego okresu, z samym romantyzmem 
ma jednak niewiele wspólnego. Paradoks ten stał się już niezbitym 
faktem i do historii przeszedł, że największy poeta naszeg.o roman-
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tyzmu, w najdoskonalszym dziele swego życia romantyzm ów, jakby 
przezwyciężył , s·twarzaj ąc arcydzieło poe tyckiego wprawdzie i wy
ją tkowo kolorowego, czy romantycznego nawet d<> pewnego sto
pn ia - ale właśnie realizmu. Dlaczego? 

Bo korzeniami tkwi w ziemi a nie w obłokach, tematem w rze
czywis L-ośc i a nie fantazji, widzi i op isuje pi ękno życia a nie ma
rzenia. W yznacznikiem i wykładnikiem isto ty dzieła: nie srebrny 
k siężyc we mgle tajemniczej , ale jasne, życiodaj ne, naj rzeczyi
wis lsze słońcei nie konwencjonalnie ponury, walterscotowski pe j
zaż, ale konkretna ziemia żyta i pszenicy, ogórków i k apusty ; n!e 
udrapowany w płaszcz Kordiana bohater, „posąg człowieka na 
posągu świa ta", ale do pługu i korda, do tańca i różańca, do b itk i 
i w ypitki, człowiek z krwi i kości Nie pwa ale prawda; nie smu
tek ale humor i nie destrukcyjny, byronowski pesymizm, ale pozy
tywny op tymizm. 
Największym jednakowoż czarem realizmu „Pana Ta deusza" jest 

jego pros t ot a. Pros lota kompozycji, prosto ta p roblematyki , 
prostota języka. Zwłaszcza prostota słowa. Przec ież w prostocie 
mowy , tej wziętej jakby z piosenek ludowych, tkwi ludowość teg:> 
poematu. Dzięki niej arcydzieło to, mimo swej najwyższej skali 
i klasy ar tystyc-zne'i, jest dostępne, ZPO·zumiałe i bardzo bliskie dla 
mas ludowych. Arkana tej prostoty zwierzył chyba najlepiej sam 
poeta w słow :i. ch: . 

„Ja rymów nie dobieram, ja wierszy nie składam. 
Takem wszystko napisał, jak tu do was gadam .. .'. 

Mickiewicz w „Panu Tadeuszu" stworzył po prostu dzieło ludz
kie i w takim stopniu ludzkie, że o bardziej ludzkie na prawdę tru
dno. I to cała tajemnica realizmu i jego czaru. 

Dramaturgicznie przedstawia się rzecz w koncepcji rapsodycznej 
jako trzyaktowa konstrukcja z pr·ologiem i epilogiem. 

Zacznie się wszystko od wschodu słońca, fragmentu koncertu 
Wojsk iego i apostrofy do drzew ·ojczystych. To nasz Prolog i za
razem jakby geneza poematu. Potem dopiero następuje Inwokac ja, 
opis dworu szlacheckiego, przyjazd Tadeusza i spotkanie z Zosią. 
Z kolei kilka migawkowych impresji o charakterze pogodnym, hu
morystyczno-satyrycznym, jak np. aromatyczna m!niaturka o ka
wie, flircik Telimeny, niedyskretna placka WojSlk.ieg·o i zażarty 
spór o Kusego i Sokoła, wreszcie „dalej w grzyby", scena w świą
tyni dumania: Tadeusz broni przymdv ojczystej. 

W części drugiej wyprawa Hrabiego w sad, tajemnicza nimfa 
gęsi pasie, zamek, i ów heroikomiczny zajazd „hajże na Sopli-cę" 
z przepysznym finałem w kurniku i o~orze. 

W części trzeciej nastrój się zmienia. Beztroska ipo9oda cichej 
Wsi, groteSrka dźwiękowa ustępuje przed zwycięskimi taktami Mar
sylianki. Przyniosą one ze sobą, wraz z sztandarami napoleoińskie'j 
epopei, epizod Robaka ornz fragment wiosny 1812 roku. Interme
dialnie znowu kilka impresji-migawek: Kniaziewicz podnos.i Z.o5ię 
w górę, Hrabia rysuje, Telimena nie jest planetą, coś nie coś z arcy
uczty i „tak. tak mój Gerwazeńku". Jeszcze jeden urnczy obrazek 
ze sztambuchu czy miniatury: ułan jak słonecznik i dziewczę w zie
lonej sukience jak ruta ... I już coraz silniejsze akordy o wolności 
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i uwłaszczeniu ludu wiejski~o. atmosfera kuźnicy Kołłątajow
skiej, pism demokratyczny h Staszica i Konstytucji 3 Maja , Frag
ment koncer tu nad k oncertami i karabelowy :polon ez aż do zachodu 
słońca. Wreszcie epilogowo przypomniane marzenie poety o księ
gach pod strzechą. 
Apostrofą: kochajmy się -- kończy się w inte•rpre tacji rapsodycz

nej ten najpromienniejszy poemat w literaturze poi k iej , n azwany 
kiedyś przez Staffa „błogosławioną doliną ciszy i spokoju wśród 
n iebotyc7.n ych łańcuchów gór'' . 

Plastycznym znakiem przedstawienia, jakby j ego herbem, jest 
z je dn ej s tron y sceny fragment lasu (elem ent przyrody i ludowo
ści ). a z. drugiej fragment architektury: k olumna empirowa, ople
ciona wieńcem z polnych kwiatów, jakaś synteza klasycyzmu i ro
m antyzmu (element człowieka idących czasów, czasów spraw iedli
wości powszechnej i powszechnego bra terstwa). 

Dopiero na tak syntetyc~nie pomyślanym tle działa j ą ak orzy. 
Nasza koncepcja inscenizacyjna wprowadza tu swois te zróżnico
wanie, a miano wicie podział wszystkich występujących i działa ją
cych na scenie na pięć kategorii. Na jpierw osoby jednoznaczne, 
jak Tadeusz, Hrabia i Telimena. Dalej figury wieloznaczne, jed.1.e 
i te same o zmiennych maskach :i w różnych rolach: „os tatni", 
ostatnie egzemplarze szlachty, jak Wojski, Sędzia, czy PodkomJ
rzy; typy g inących oryginałów w rodzaju owych Gerwazyc h, Pro
tazych, Kropicie li , Konewek czy Brzytewek. Potem bezimienne , bez
osobowe ip ostaci o profilu świteziankowo-ballaclowym, wyobraża
jące krasę naszej przyrody i naszego ludu. Z kolei odkonwenc jo
nalizowana nieco postać Zosi, pojętej jako zj awisko. Wyjątkowość 
tej kreacji znaczą różnorodne jej etapy. Jest przede wszystkim 
wcielonym pięknem przyrody. „Poeta pokazuje ją najpierw jak 
znikliwe zjawisko świetlne ", potem „najbardziei zwyczajne zajęcie 
wiejskie, takie jak karmienie drobiu, przemie,nia w kolorową 
bajkę", a og1ndniczkę-gęsiarkę „w tańczącą zwiewną nimfę„. , 
aby na koniec ubrać ją w całą krasę stroju wieśniaczki z sier
pem żniwiarki we włosach„. Tak ukazuje ją poeta w ostatniej 
wizji poematu, gdy zamyka tańcem korowód postaci ludzkich, 
znów, jak na początku, przemienioną w niepochwytne zjawisko 
barwne" („Twórczość"). Wreszcie sam Poeta. Natchniony nie tylko 
pięknem ziemi ojczystej, ale i duchem czasu między Wielką Rewo
lucją Francuską a Wiosną Ludów. Twórca, który widzi i opimje, 
mówi o Robaku i wyczarowuje wszystko, panując nad całością. 

W porównaniu z „Eugeniuszem Onieginem", a tym bardziej 
z „Lordem Jimem", przed!'ltawienie „Pana Tadeusza" w Teat::ze 
Rapsodycznym jest znowu inne. Nie w swej istocie ale w typie. 
W istocie swej poz,ostaje Teatr Rapsodyczny nadal teatrem słowa 
i pragnie nadal po swojemu odczytać tekst epicki, czyli z niesce
nicznej zrobić rzecz sceniczną, z nieteatralnej - teatralną. Pozo
staje przy tym nadal teatrem antynaturalistyrnnym, klasycznie 
umownym, przenośnym, rozgrywającym się w płaszczyźnie wyo
braźni i apelującym 'do wyobraźni. Dlatego to i „Pana Tadeusza" 
dzisiaj „wyo·braża", a nie „pokazuje". Robi to tylko inaczej, w spo
sób pełniejszy i bogatszy. I to nie tylko w zakresie metaforyzacji, 
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zwłaszcza sam~o aktora, ale nade wszystko w zak resie muzyki 
słowa, jeg-0 plastyki i ruchu. 

„Pan Tadeusz" jako typ przedstaw ienia rapsody cznego, w p o
równaniu np . z ,,Onieginem", jes t przedstawieniem o wiele barw
n iejsz ym, b og atszym i bardziej rozbu dowanym. Zadecydowa ł::i o t ym 
głównie sama natura epopei, zasobnie jsza w motywy i wątki , płasz
c zyzny i plany - od r,omansu poety ck iego. Trzeba było te j polifo
n iczne j jakby równoległości nurtów dać tylko adekwatną intPrpre
tację sceniczną i zamknąć j ą w ramy odpowiednie j k ompozy cji te>a
t ralne1j. Trzeba tu było wypracować niewątpliwie jak iś synte tyczny, 
harmonijny i poetyczny ton, kolor i wydźwięk, Trzeba było wresz
cie zrobić to w sposób współczesny, a zarazem wierny ideałowi 
o ryginału. Ideałem zaś „Pana Tadeusza", tego arcydzieła n a jpoe
tycznie jszeg0 w świecie realizmu, był właśnie najbardziej współ
czesny i powszechny dzisiaj ideał artystyczny: prostota. 

I jeszcze tylko o ostatnim słowie naszego przedstawienia . „Poezję 
M ick iewicza - pisze Przyboś - żywiła miłość. Pierwsze słowo 
Mickiewicza poe tyckie i ostatnie jego słowo człowiecze na z'e rni 
były słowami miłości. Pierwszy tomik , p i rwiosnek s oje j poezji, 
ofiarował, jak się ofiarowuje kwiat - ukochanej. Ostatnie jego 
sło wa, wyszeptane jak testament przed śmiercią, były: „N 'echa j 
s ię ko-cha ją". Ta miłość nie spoczęła na jednym człowieku, ani na 
jednej sprawie, ani na jednym obrazie natury - objęła cały naród, 
a poprzez naród ludzkość". 

Ta miłość właśnie jest ostatnim słowem „Pana Tadeusza" w-~ntcr
pretacji Teatru Rapsodyczne.go. W epilogowej scenie przychorlzi 
p oe ta ze wzrusza iącym, nowoczesnym i demokraty cznym marze
n iem o poezji-chlebie powszednim dla mas pracujących. Daje swe 
księgi ludowi. Padają wymówione półgłosem pamiętne słowa: Ko
cha jmy się!.„ 

I na tym koniec. Orędzie pokoleniom i narodom PoOd wszystkirru 
stopniami szerokości geograficznej. Testament wiecznie żywy, <io 
wypełnienia zwłaszcza w czas jubileuszowych uroczystości w 1.50 
rocznicę ur:odzin tego największego poety słowiańskiego. Słowo 
zawsze wsp ó ł czesne. 

Mieczysław Kotlarczyk 



WYSTĘPY W STOLICY 18. IX. - 5. X. 1948 

„„.Zetknęliśmy się p o raz p ierws-zy w życiu z te a trem, w którym 
z największą dokładnością wid zi e 1 i ś m y to, co s ię rozgrywa na 
scenie. Wszystkie tragmen ty miały plastykę nieza.~omnianą •. każdy 
n jdrobniejsz y szczegół mogliśmy sob ie wyobraz1c w spo~ob naJ
pelniejsz y. Taki teatr miałby wielkie zastosowanie i znaczenie':" na
szych szkołach. Zdajemy sobie sprawę, w jakiej mierze p1~k~~ 
„Pana Tadeusza"' w rapsodycznym ujęciu potrafiloby przemowie 
do nas. Nie zapomnijcie o nas, k iedy z inscenizac j ą Mick iew iczow
skiego arcydzieła będziecie jeżdzić po Polsce. Czekamy na was„.". 

(Z rozm o wy z delegacją nauczycieli 
Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą) 

Wysokiej klasy artystycznej spektakl dał stolicy Krakowski Teatr 
Rapsodyczny, pokazując inscenizację poematu Puszkina ,,Eugeniusz 
O nieg in". Czy<.:tością wykonania i pełnią artystyczneg o wyrazu wi
dow isko to dodatnio -odcina się od innych, wystawiany ch o,statnio 
w Warszawie.„ („Robotnik") 

... Teatr Rapsodyczny dąży do zaktywizowania w najwyższym sto
pn! u wyobraźni widza. To. co poda je się na scenie, stanowi tylko 
ledw ie naszkicowaną kanwę, którą teatr pozwala widzowi zapełn i ać 
b arwnymi obrazami - zależnie od typu i wrażliwości jego wyo
b raźni. Dlatego też trzeba stw i erdzić, że ten rodzaj teatralnego spek
taklu nie może oddziałać silnie na każdego widza. Przede wszys t
kim - nie przemówi do publiczności, zblazowanej, zmanierowane j, 
szukającej w teatrze łatwizny wrażeń wzrokowych i sensacyjności 
intrygi dramatycznej ... 

.„Powyższe uwagi o tyle łączą się z tematem teatralnego artykułu 
sprawozdawczego, że' przypominają o ważnej i potrzebnej r·o li Tea
tru Rapsodycznego, którego celem jest szerzenie kultu wielkie j 
poezji. Sądzę bowiem, że nawet tych widzów, których reakcje 
świadczyły o niezbyt dużej wrażliwości na piękno, zaraził jednak 
w pewnym stopniu „bakcyl" poezji. .. 

„.Puszkinowski poemat wykwitł na scenie w pełnym blasku .. 

(„Rzeczpospolita'') 

.„Jedynym pięknem w tym teatrze jest piękno słowa ip<>etyckiego, 
jakże cudownie wypowiadanego przez tych niezwykłych aktorów ... 
tło nadal stanowią skromne kotary, biała ławka i paląca się świeca 
świecznika, ale ubogiej prostoty tego przedstawienia już n'.e wi
dzimy, już nas podbijać zaczynają jakieś dziwne uroki, jeszcze 
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chwila - a będziemy widzieli na scenie sam p rzepych i samo bo
gactwo. 

Magia, cud? Owszem - i m agia i cud: magia genialnego, pusz
k inowskiego wiersza, cud tak sugestyw neqo wypowiedzenia tego 
w cale n ie scenicznego w iersza , że n ie w iemy o n ic-zym, tylko wi
dzimy dosłownie niemal w idzimy zdumiewający przepych i zdumie-
wające bogactw o tej wspaniałej poezji... . 

„ .Pięknym jest poetycki, serdeczny monolog Ta tiany do O me
gina, piękny urzekającym urokiem i dziewczęcą naiwnością był 
p rzedtem list Tani c:ki Eugeniusza, piękny, olśniewający jest w og óle 
cały „Eugen iusz O nieg'.n" i cały Puszkin, ale najpiękniejsza n awet 
p oezja n:e jest tak piękna, jak ta, którą słyszymy n a przedstawie
:rtiach Teatru R psodycznego ... 

„.Dorobek Tea tru jes t n iewątpliwie imponujący, wys iłek zespołu 
jest godny na j wyższego szacunku, teatr chociaż ma ch arakter awan
ga rdowy i wskutek tego nie dla wszystkich jest jednakowo prz -
stępny, zasłu~uje mimo t·o, - na jak najszerszą popularność„. 

(„Gazeta Ludowa ") 

.. . Teatr Rapsodyczny wystawił ,.Lorda Jima" znakomicie„ . 

. „Zespół pokazał co można zrobić na scenie z fragmen tem pro~y 
i jakie niekończące się wprost możliwo~ci sc~niczne :mieszczą s1ę 
w każdym wielkim utworze. Prostota srodkow scemcznych szl..t 
w parze z potęgą ekspres ji słowa. Tak - słowo w Teatrze Rapso
dycznym odzyskało znowu swą zagubioną moc porywania„. . 

... Uj rzeliśmy zespół przypominający powagą swej gry na1lepsze 
czasy Redu ty „. To był.o jedno z najpiękniejszych widowisk, jakie 
widzi eliśmy po w ojnie. {„Słowo Powszechne") 

„.Wśró d pięknych tez ogłoszonych w ostatnio wydanej „tymcza
sowej" monografi i Teatru Raps-Jdycznego czytamy: 11Sam aktor je~t 
też metaforą" (str. 43). Wydaje mi się, że z tego sformułowania 
T . R. nie wyciąqnął jeszcze w swej dotychczasowej pracy dość. wy
raźnych konsekwencji, że pierwszy raz uczynił to z .rew~l~cyinym 
wynikiEm w ostatniej swej premierze - w. , . Lord~1 e J;m:e „ . . 

„.Co stano·wi zasadniczy sens meta.fory? N1es-podz1ewane. wzaje
mne przecięcie się dwu płaszczyzn znaczeniowych. •;Kruki d_vmu", 
„Czołoi o lwich pazurach" itp. Irzykowski wysunął i utrwahł pro
b lem -tzw. „w;elkiei metafory", która w:nna być podstawowym 
chwytem każdego utworu poety.cki.e~.o. (Wie?ział o tym. Mickie
w :cz, gdy pisał „Stepy Akermansk1e . Skrzyz.ował ~tep. i. oce.:in). 
Otóż ni.ewątpliwie teatr WS'Półczesny strukturę swą ro~n:ez .opiera 
na w'elkiej" a w rozqałęzieniach na „małei metaforze . fo 1est -
jak
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się zda je na podstawie .o~serwacji f.aktów -. ni~odwracalne 
prawo twórczej wsipółczesnosc1.„ Stąd tez wszystk1e mne u.two~y 
dramatyczne i inscenizacje, chociaż często zro:bi·one popra~me, .me 
mają fascynującego blasku, który poja~ia się, gdy powsta.1e dz1e~? 
prawdziwe· nowe. Blask formy - tomisty.cz.ny „spl~nd~: formae . 
Wiele iest teqo właśnie blasku w. ~st~tme1 ms~e.mzacn 1:· !ł-· -:-
w inscenizacji „Lorda Jima". Bo coz się tam dz1e1e? KrzyzuJą się 
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dwie płaszczyzny „wielk iej metafo ry" , którą jest sprawa tonącego 
okrętu „Patny " i spraw a „tonącego człowieka", Jima. Inscenizacja 
ukazuje to dwuplanowa . W głębi jest synte tyczn y zarys tonącego 
okrętu oraz dzieją się tam sp rawy ludzkie z katastrofą tą związane, 
plan zaś pierws zy jest miej scem akcji, nie związane.i bezpośrednio 
z pokład m, związan ej natomiast z dalszymi losami człowieka, „któ
ry tonie' · w ciemności powikłań własne j p sychiki i własnego losu . 
Te dwa plany krzyżują się nieustannie w trakcie przedstawienia , 
a ze skrzyżowań tych na tle zasadniczej „metafo ry wielkiej '· sypią 
się „metafo ry małe". J im z planu drug iego wkracza w p ierwszy 
i odwro tnie. Autor-przyja iel kontaktuje się z obydwoma. Wy ni
kają s tąd n iezwykle świeże przeskoki myśli i dramatycznych wąt
ków. · arzuca "ię jakieś wewnętrzne pokrewieństwo z techniką Sa
lacrou, zastosowaną w „Nocach Gniewu". Zaryzykowałbym twier
dz ni e, że inscenizacja T. R. jest konsekwentniejsza od pomysłów 
Salacrou. W każdym razie jest rzeczą niewątpliwą, że „Lord Jim" 
obok „ ocy Gniewu" to jedno z najciekawszych przeds tawień, ja· 
k ie widzi eliśmy w Warszawie. I również jest rzeczą ni ewątpliwą , 
że T. R. w dziedzinie inscenizacji wkroczył na drogi prawdziwie 
odkr)'IN"cze. Spotka ł s ię tam zapewne nieoczekiwanie z aw ngardą 
teatru francuskie.go „ 

„ . „Oniegin" w ins ce nizacji Rap sodys tów nie jest tak niezwykły 
jak „Jim". Świadczyłoby to o tym, że sprawę metafory qłębiej uświa
domił sobie teatr niedawno - gdzieś między „Onieginem", a „Ji
mem", choć i w „Onieginie" nie brak tak świetnych metaforycz
nych momentów jak ten epicki komentarz aktora o sobie - mo
ment, gdy Tatiana biegnąc przez ogród sama , jak o kimś innym, 
opowiada o sobie , co r.ob i. J es t o niezwykle świeże metaforyzowa
nie epiki i liryki. „Oniegin" jest koncertem recytacyjnym, Rapso
dyści mówią wiersz z niezwykłą klarownością treści i z niezwykłą 
dźwięcznością artykulacyjną. Jamby „Onieqina" w ustach Rapso
dystów brzmią lepiej, niż jedenasta-zgłoskowie c „Fantazeg9" 
w ustach aktorów Teatru Polskiego". Fakt jest fak tem„. 

( „ Przegląd Powszechny") 

S. OBRAZCOW O NASZYM TEATRZE 

Dnia 21 listopada 1948 r. odbyło się specjalne przedstawienie 
„Eugeniusza Oniegina" dla wielkiego artysty radzieckiego, twór~y 
teatru lalek, Sergiusza Obrazcowa, który przybył w towarzystw1e 
kilkunastu członków swego zespołu i dziennikarzy radzieckich. 

Po przedstawieniu Obrazcow zwrócił się z prośbą <> skontdkto
wanie go z dyrektorem teatru i całym zespołem artystyq:nym! po
czem w długiej .serdecznej rozmowie dał wyraz swemu głębokiemu 
wzruszeniu, jakiego doznał uczestnicząc w przedstawieniu. 

„Przyznam się, - wyznał Obrazcow - że byłem bardzo zdener
wowany, miałem tremę, bałem się po prostu tego spektaklu. „Euge
ni'lisz Oniegin" to poemat, z którym zrosłem się od dziecka, to je· 
dno z tych arcydzieł literatury, które są świętością dla każ.de~o 
Rosjanina. Każdy z nas nosi w sobie jakieś idealne wyobrazeme 
tego utworu i wszystkich p-o•staci .w ~im występuj.ący~~· Jest r.zeczą 
ba rdzo przykr~ i bolesną zetknąc się z rzeczywi~tosc1ą scemc.zną, 
która rozmija się z tym naszym wewnętrznym ideałem . Takiego 
rozczarowania doznałem raz, oglądając „Annę Kareninę" w jednym 
z moskiewskich teatrów; nie mogę przebaczyć Czajkowskiemu, że 
użył tekstu „Eugeniusza Oniegina" jako libreta dla swej opery .
usunął w ten s1posób w cień wielkiego poetę Puszkina, a „Onie
gin" - jego na i doskonalsze dzieło, stało się dla świadomości p~z~
ciętnego Rosjanina operą. Nie1 myślałem nigdy i nie marzyłem, Jez
dżąc po świec ie, że w Krakowie zobaczę mego ukochanego Pusz
kina w polskim języku, przez polskich artystów tak idealnie wy
konanego - ni e spodziewałem się, że będę miał s.zczęś~ie z~baczyć 
w życ iu żywą Tatianę, że po to trzeba było przyJ echac dop1ero tu, 
do tego uniwersyteckiego miasta polskiego. Jest to pierwsza pra~
dziwa Tatiana, jaką spotkałem na deskach teatralnych. Jeste1!1 naJ
głębiei wzruszony. To zbliżenie poematu do wymarzone~o id~ału 
jest zasługą waszego teatru, waszego s~o:·ob~ rpokazy~ama. dzieła, 
który pozwala na swobodną grę wyobrazm widza. U wa zam,. z~ wasz 
teatr to jedyna forma, w jakiej można i wolno podać najw1ększe 
a,rcydzieła literatury („Eugeniusz Oniegin", ,,'Wojna i pokój" , „Anna 
Karenina".„). Jedyne zastrzeżenia dotyczą pewnych drobnych zbyt 
realistycznych gestów. To jest zbyteczne, nieciekawe, stare, to się 
widuie w innych teatrach, a wasz teatr jest nowy. Ufajcie słoW1;1. 
wierzcie słowu - słowo w najwyższym stopniu pobudza wyobraz
nię. Wszystko inne jest w waszym te?trze dod~tkie~. Wystarczy 
aluz ia sytuacii. aluzja gestu, słuchacz-wi dz dopowie so_ł~i ~ sa.m res~tę 
w siposób pełniejszy i pięknieiszy, niż mó.głby to zrob1c Jak1kolwi~k 
teatr środkami wizualnymi. Na ipiękniejsze w waszym przedstawie
niu są takie sceny, jak np. balowa w trzecim akcie, gdy Tatiana 
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i Oniegin sl<>ją na przedw sieb ie nieruchomo, m11cząc , a Poeta 
i M uza opisują całe spotkanie. To w ywiera najgłębsze wrażenie , bo 
pozwala n.J. całkowitą swobodę wyobraźni, Słowo w ielkiego poety 
jest siłą, która m usi porwać widownię" . 

Tego samego dnia wieczorem zespół o trzymał od Sergiusza O braz
oowa kosz k wia tów z następującym lislem (podajemy w llumacze
niu): 

,,Drodzy Przyjacie le! 
W asze przedstawienie „Eugeniusza Oniegina" sprawilo nam 

w szys tkim ogromną przyjem ność. Dziękujemy Wam serdecz
n ie. życzę W am na przeciąg d ługich lat zachować tę młodość, 
szclerość i wiarę w prawdziwość wybrane j przez W as drogi. 
Życzę W am wszys tkim szczęśli wej pracy i szczęśliwego życia . 
211X L 48. (- } S. Obrazcow" 

W zwią-zku z wizytą S. Obrazcowa w Tea trze Rapsodyczn m uka
zala się w "Dzienn iku Pol kim" Nr. 323 następująca notatka: 

l tl 

11Dla bawiącego w Krakow ie mistrza Sergiusza O brazcowa 
i tow rzyszących mu artys tó w ra dzieckich urządzone zos ta ło 
sp ecja lne przedstawienie 11Eugeniusza Onlegin a" w interpreta
cji Tea tru Rapsodycznego„. Po przedstaw:eniu odbyła s i ę dłuż
sza dyskusja. Dała ona Obrazcowowi spo sobność do wyrażen ia 
kr tyk i wykonan:a przez artystów polskich utworu ge nialnego 
poety rosyjskiego. Artysta radziecki zaznacz ył, że n ie wyo

!b raża sobie, by obecnie poz:i Związkiem Radzie ck im jakikol
wiek te a tr na świ e cie, walczący z przewagą te chillki na scen ·e, 
a także sto j ący w obronie slowa i w:elkie i poez ji - mógł os; ą
gnąć w iększe suk cesy od Tea tru Raps::i dyczn ego. 

- \11/aszym .przeds lcnv:en tem „Eugeniusza Onieg'na" 
stw :e rdził O brazcow -- zrobi.liście nam wszys tk ~m ·w:elka p rzy
j emr1o ść, z:i. co skła d <nn n ajs€'rdecznie js o;: e podz i ęki~ w :rn ·e. Ży
czę W am , byśc ! e dlug o jeszcze kroczyli t ą drogą , pełni m ł o
dz:eńczej w erwy, szczero ś ci i v1;a ry w swo je posł ann .clwo . Ży
czę wam równ i e ż wie·le sz czqśc ia w życ iu i z.:i.clowolenia z pracy. 

M is trz O hrazcow oświ a dc zy ł n a zak.011.czenie , że po pow rocie 
do Zw' ąz.ku Radzieck iego dolo ż slara li. , by umożL • ' ć Teatro wi 
Rapso d'/ Cznemu w y ja zd do Mos kwy, celem zazna iom 'en!a spo
łe czeństwa radzif'ck.; ego z osi ąg-nięc iami artys tów krnko ws1 ich . 
Obrazcow wyra ził przy tym żn l, że n ;e z ązy w cza ie swego 
po y tu w Jlsce ob e jrzeć ,.Pana Ta deu c:: za ", k tóreJo inscen\
zacj p rzy go '. ow uj obecn ·c i..5.lr R :i psody czn y ądz ąc n9. pod
s' a w -. utw1· n 1 Puszkm a - rlod1 t O bru zco v - iEs 'en przeko
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