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PAN TADEUSZ 
W TEATRZE RAPSODYCZNYM 

Pisany w latach 1831-1834, jest „Pan Tadeusz" 
nie tylko najpiękniejszym utworem w literaturze pol
skiej, ale nadto jeszcze Jednym z najznakomitszych 
w literaturze świata. Dla Polaka jest niezapomni,aną 
nigdy pieśnią o ziemi ojczystej, jest żywym po dziś 
dzień dokumentem naszej przeszłości i tradycji naro
dowej. Działa jak jej .,pamiętnik nad pamiętniki", 
albo „barwny, lity pas Polaka", albo jeszcze jak „tak
ty polo·neza Ogińskiego". Ma rację Przyboś, kiedy mó
wi, że „Pan Tadeusz - to polonez wyobrażni naro
dowej. Działa jak polonez Chopina i to jego największa 
chw~ła". I miał rację Niemcewicz, kiedy pisał, że 
mickiewiczowskie arcydzieło było, jest i pozostanie na 
zawsze „kochaniem całego narodu". 

Jednym z nowoczesnych uroków „Pana Tadeusza" 
jest jego prostota. Prostota kompozycji, prostota pro
blematyki, prostota języka. Zwłaszcza prostota słowa. 
Prz.ecież w prostoci2 mowy, tej wziętej jakby z pio
senek ludowych, tkwi ludowość tego poematu. Dzięki 
niej arcydzieło to, mimo swej najwyższej kl3sy arty
stycznej, jest dostępne, zrozumiałe i bardzo bliskie dla 
mas ludowych. Sekret tej prostoty zwierzył chyba naj
lepiej sam poeta w słowach: 

.Ta rvmów nie dobieram, ja wierszv nie składam, 
Tahem wszvstho napisał, ;ah tu do was gadam ... 
I dlatego w epilogu „Pana Tadeusza" miał prawo 

nie tylko pisać ale i głęboko wierzyć, że jego księgi 
wcześniej czy później ~błądzą pod polskie strzechy. 
Dzień dzisiejszy realizuje w pełni marzenie poety. 
Wieś dzisiejsza nie tylko czyta Mickiewicza, ale i mó
wi go. Znamiennym przykładem tego jest choćby tylko 
~ej masowy udział w konkursach recytator ijkich. 

Jeśli chodzi o zagadnienie scenicznego opracowania 
,,Pana Tadeusza", przypomnijmy, że w Teatrze Ra
psodycznym pojawia się ono nie po raz pierwszy. Gra
liśmy „Pana Tadeusza" już blisko 300 razy, inscenizu
jemy zaś po raz czwarty. W stosunku do trzech po-



przednich wersji, obecna jest najpełniejsza. W koło 
dwugodzinnego przedstawienia stara się wpisać wszyst
kie najgłówniejsze elementy treści epopei. Uwzglę
dnta więc zarówno różnorodność jej motywów (przy
roda , wątki miłosne, spór o Kusego i Sokoła, spór 
o zamek, hasła społeczne, pclitylm i wojna), jak i roz
maitość jej pierwiarstków (epika, liryka i dramat). 
Novum naszej obecnej inscenizacji polega rua szerszym 
uwzględnieniu pierwiastka humoru i pierwiastka ko
mediowego, tkwiących w dziele poety. 

Już pod koniec ubiegłego stulecia zwracano uwagę, 
że pisze się dużo o Mickiewiczu jako liryku i epiku 
czy też narodowym, patriotycznym poecie. a zapomina 
o Mickiewiczu, największym humoryście polskim, 
a zarazem jednym z największych humorystów w ogól
ności. 

Jede·n ze współczesnych krytyków wydaje rozprawę 
pod znamiennym tytułem: „Pan Tadeusz jako poemat 
humorystyczny" , .a inny: „O komedii w Panu Ta
deuszu". 

Jeden z dzisiejszych poetów poetyzuje nc: temat 
złocistego odcienia humoru w tej szlacheckiej historii, 
jakby cały był „skąpany w miodzie"; a j::szcze inny 
pyta: „który z polonistów sporządzi spis niezliczonych 
uśmiechów zawartych w wierszach Pana Tadeusza'?". 

Nie mówiąc już o tym, że nawet 'dla zachodnio
europejskich estetyków ta kategoria piękna , słonecz
ność w dziele Mickiewicza stanowiła przedmiot bacz
niejszej uwagi. Jeden z nich przecież pisał wprost: 
„kiedy czytamy Pana Ta deusza, czujemy, że przez 
serce nasze płynie jakiś szeroki i głęboki strumień 
radości życia, że przenika je jakiś naprawdę symfo
niczny optymizm (Volk~lt). 

Przemyślenie epopei mickiewiczowskiej pod tym 
kątem dało klucz , otwarło drogę i wyznaczyło kierunek 
obecnej inscenizacji; dało jej zasadniczy ustrój arty
styczny i format: podyktowało dominantę nastrojową 
dzisiejszego wieczoru. 

Dlatego też pcdczas naszego przedstawienia prze
mówią ze sceny: wesołe i dowcipne powiedzenia, za
bawne epizody, żartobliwe humoreski, kapitalnie 
śmi·eszne figury, ich jakby fredrowskie, charaktery
stycznie zindywidualizowane monologi i dialogi; prze
mówi zarówno komizm sytuacji (matrymonialne pery
petie Telimeny), jak komizm parodii (romantyczne na
stroje Hnabiego), czy też komizm groteski (heroiko
miczny epilog zajazdu w kurnikach i oborach).) 

Dobrotliwym uśmiechem humorysty, dla którego 
wszystkie dyso0nanse życia przechodzą zawsze w har
monię , objął poeta wszystkie postaci swojej wizji , 
wszystkie jej !zczyty i niziny. Pogodą, promieniem 
i słońcem przemówią wszystkie fragmenty poematu. 
„Radością oddyd~·ają, radością słuch poją" akordy 
o wolności i µwł szczen lu ludu w iejskiego, ech.a Kuź~ 

A D A 1\1: MICKIEWICZ 

PAN TADEUSZ 
TR ESC 
CZĘŚĆ I 

CZĘŚĆ II 

CZĘŚĆ III 

„Litwo, Ojczyzno moja". Powrót panicza. 
Spotkanie się najpierwsze w pokoiku, 
drugie u stołu. Początek sporu o Kusego 

Sokoła. Dalej w grzyby! Telimena 
w świątyni dumania. „Sędziego spory 
z Telimeną" . Hrabia pejzażysta. Tadeusz-a 
uwagi malarskie nad drz ewami i obłoka
mi. Hrabiego myśli o sztuce. Dzwon. Bi
lecik. 

Róg. Plany myśliwskie Telimeny. Ogrod
niczka wybiera się na wielki świat i słu

cha nauk opiekunki. Strzelcy wracają. 

Wielkie zadziwienie Tadeusza. Spotkanie 
powtórne w świątyni dumania i zgoda 
ułatwiona za pośrednictwem mrówek. Kłó
tnia. Tadeusz chcąc zręcznie wyplątać się 

wpada w wielkie kłopoty. Nowa Dydo. 
Hajże na Soplicę! Uczta zajazdowa. 

Rzut oka na ówczesny stan polityczny Li
twy i Europy. Robak z panem Sędzią radzą 
o rzeczy publicznej. Wróżby wiosenne. 
Wkroczenie wojsk. Umizgi ulana z dziew
czyną . Z rozmów Gerwazego i Protazego 
wnosić można bliski koniec procesu. Za
czem goście zgromadVJ.ją się na biesiadę. 
Przedstawienie wodzom par narzeczonych. 

Telimena roztacza blaski swej urody". 
Ostatnia uczta staropolska. Pierwszy akt 
urzędowy Tadeusza przy objęciu dziedzi
ctwa. Koncert nad koncertami. Polonez. 
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TELIMENA 
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nicy Kołłątajowskiej, pism demokntycznych Staszica 
i Konstytucji 3 Maj-a, fragmenty koncertu nad kon
certami, wreszcie karabelowy polonez w finale insce
nizacji. 

Humor w „Panu Tadeuszu" jest nie tylko kategorią 
estetyczną, ale również pewnego rodzaju poglądem na 
świat , polegającym przede wszystkim „na bezintere
sownej ·aprobacie rzeczywistości, która rias otacza, 
lub którą artysta przedstawia w utworze. Aprobata 
bezinteresowna„. nie wypływa z wiary, że przedsta
wiany świat idzie za moją logiką, lecz że kroczy on 
swoją własną, jemu przynależną i dlatego jedyną , 
najsłuszniejszą''. Taki humor „wynika z tej mądrości 
życiowej, która odczuwa równowagę zjawisk, która 
dlatego, że się wzniosła nad nie, widzi ich harmonię" 
(Szweykowski). 

Nie będziemy chyba dalecy od prawdy, jeśli powie
my, że taki humor w „P,anu Tadeuszu" jest obok pro
stoty głównym pierwiastkiem, dzięki któremu każda 
współczesność trwa wciąż pod urokiem tego arcydzieła . 

Dramaturgiczna konstrukcja tekstu dzisiejszego 
przedstawieni "! jest zbudowana na zasadzie gradacji. 

W części pierwszej wejdą w grę głównie sprawy 
prywatne występujących postaci; w części drugiej -
s ąsiedzkie, Sopliców i Hou szków; w części trz?ciej -
polityczne, publiczne i społeczne. 

Dialog i akcję dramatyczną, a ściślej komediową, 
będą w inscenizacji obecnej reprezentować dra matis 
personae: Sędzia, Tadeusz, Zosia , Telimena i Hrabia. 
Epikę poematu powierzono n3rratorom i narratorkom 
(gawędziarze , facecjoniści , fabuliści). Wreszcie lirykę 
Inwokacji oraz Wiosny 1812 roku pozostawiono Poecie, 
który nadto opowiada o N1poleonie i Robaku. a w je
dn ej scenie nawet mówi tekst Kw2starza, zamieniając 
wtedy n.a moment s woją rolę narratora na rolę insce
nizatora i aktora. Na licencję tę pozwoliło nam nie
odparte prześwi·adcz?nie o n1jgłębszych, autobiogra
ficznych związkach poety z tą centralną kreacją epo
peji. 

Na koniec jeszcze jedna uwaga: promienną wizję 
„kraju lat dzi2cinnych" podyktował3. tęsknob. za tym 
krajem „Pan Tadeusz" , choć bardzo szybko stał 
się niepodzielną własnością całego narodu, ma jed~ak 
po dziś dzień szczególne znaczenie dla wszystkich 
Polaków rozsjanych po.z1 granicami kraju , na róż
nych kontynentach; j:st częstokroć jedyną książką 
unoszoną przez nich w wędrówkach „za chlebem", 
w poszukiwaniu lepszej dol_i, jest książką, która pod: 
trzymuje więź z krajem u starszego pokolenia i budzi 
uczucia patriotyczn~ u młodych. Warto o tym. pamię
tać w czasie, gdy prowadzi się intensywną akcJ~ pol~
nijną i szuka skutecznych środków do nawiązania 
,jak najszerszych kontaktów z n aszym wychodźstwem, 



UTWORY 

ADAMA MICKl1 EWICZA 
WYSTAWIANE W TEATRZE RAPSODYCZNYM 

1941-1959 

1942 Pan Tadeusz (I wersja) 

1945 Grunwald (fragmenty Grażyny i Konriada Wal
lenroda obok tekstów Słowackiego) 

Pan Tadeusz (Il wers~a) 

Bajka (Król Bobo i królewna Lala obok tekstów 
Słowackiego, Rydla, Tetmajera, Staffa) 

Noc wigilijna (fragmenty III części Dziadów obok 
te~tów Słowackiego, Wyspiańskiego, Reymonta) 

1~48 Pan Tadeusz (III wersja) 

1959 Pan Tadeusz (IV wersja) 



R E P E R T U A R 

TEATRU RAPSODYCZNEGO 

na najbliższy okres: 

SZOPKA 
KRAKOWSKA 

SZOTA RUSTAWELI 

WITEŹ W TYGRYSIEJ 
SKÓRZE 
w przekladzie Jerzego Zagórskiego 

KAROL DE COSTERA 

PRZYGODY 
D Y L A 
SOWIZDRZAŁA 
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