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Adam Mickiewicz: li DZIADY" 

P ostać Adama Mickiewicza urosła w pamięci naszego narodu 
do symbolu wszystkiego, co polskie. „Ballady i Romanse", 

poematy, „Pan Tadeusz" i „Dziady", zwłaszcza one, stały się naj
piękniejszym wykładnikiem tej jedności świadomości, odczuć 
i pragnień poety i patrioty. 

Równocześnie jednak osobowość twórcza autora „Dziadów", jak 
i w ogóle cale zjawisko poetyckie, k tóremu na imię: Mickiewicz, 
jest tak ogromne, tak bogate i pełne niespodzianek, że prawie nie
możliwe do ogarnienia. Dokoła Mistrza Adama urosło w ciągu stu
lecia tak wiele uproszcze.ć. i uogólnień, że w ich gąszczu trudno dziś 
się doczytać prawdziwych rysów księcia naszych poetów. Historia 
zakuła je w spiż, a przecież kiedyś tętniły gorącą, żywą krwią, rzeź
hiła je wygnańcza dola i zwyczajna, ludzka miłość, troska o losy 
kraju i wspomnienia pierwszego, nigdy nie zapomnianego kochania. 

I właśnie tego żywego, cierpiącego i kochającego Mickiewicza 
najbardziej przybliżają nam „Dziady". One to najwierniej 
pokazują nam, ludziom jakże mało romantycznym, wszystkie uroki 
tej dziwnej, chociaż bardzo już odległej epoki. One pomagają nam 
odnaleźć nie jedną prawdę o Mickiewiczu, ale wiele tych prawd, 
składających się na tę ogromną indywidualność. „Wszystko nam" 
- mówi gdzieś pięknie Boy-Żeleński - pokazywano w Mickiewi
czu jako harmonijne, jako proste, tymczasem wszystko wydaje mi 
się w nim walką, rozdźwiękierr., paradoksem. Paradoksem jest 
powstanie tego tyrana, tego opętańca z naszej miękkiej gleby; pa
radoksem kombinacja rasowa tego wcielenia polskości; paradok
sem jest, że długoletnia Biblia tej polskości zaczyna się od słów: 
„Litwo, ojczyzno moja"; paradoksem linia tej twórczości, tragicz- . 
nie na szczycie złamana; paradoksem przerażający chłód i zimno, 
wiejące od tego, który był dla narodu ciepłem i słońcem ... O, cóż 



za niesamowito5ć tego człowieka , który wraz przyc; ąga i odpycha, 
budzi uwielbienia i nienawiści.„ „Wielkie serca, Aldono, są jak ule 
zbyt wielkie - Miód ich wypełnić nie może" ... mówi Konrad. Na
wet miłość ojczyzny i Boga nie były zdolne wypełnić bez reszty 
serca tego herezjarchy, który, spowiadając się w Rzymie - a spo
wiedź trwała na dwa zawody ~iede.:n godzin - ryczał tak, że w ca
łym gmachu słychać go było , opowiada Krasiński. Same sprzecz
ności, same tajemnice. Dusza Mickiewicza to otchłań; czy zgłębimy 
ją kiedy?" 

„Tę przedziwną pasję ducha... który krzyżuje się za naród 
i bierze w siebie j-ego grzech i mękę, rozpoczyna poeta od tego, 
iż staje się c z ł o w i e k i e m. Nim wzrośnie w męża, staje się 
mE:;żczyzną. Pierwszy raz odzywa się naprawdę w słowie polskim 
ów ton, będący pradźwiękiem wszelkiej poezji: miłość do kobiety ... 
1 doprawdy trudno powiedzieć, kto spelnił donioślejszy , bardziej 
brzemienny '" następstwa dla rozwoju duszy polskiej czyn: czy pło
mienny Konrad, który samemu Bogu rzucił wyzwanie za naszą 
sprawę, czy naiwny a go::ący kochanek Maryli, Gustaw, który nau
czył nas w pulsie własnej krwi szukać źródeł piękna i prawdy .. :· . 

Sam Mickiewicz pisząc w r. 1834 wstęp do przekładu francuskie
go „Dziadów" stwierdził ponad wszelką wątpliwość , w czym tkwiła 
dla niego ich jedność. „Wiara we wpływ świata niewidzialnego, dt:
chowego na sferę myśli i działań ludzkich - oto idea-matka pol
skiego poematu; ta idea rozwija się postępowo w różnych czę

ściach dramatu, przybierając różne kształty". 

Mimo jednak tej wewnętrznej spoistości, mimo tożsamości bo
hatera, „Dzic:dy" są utworem bardzo złożonym i różnolitym . Obok 
scen o wierzeniach lud.owych tworzących kanwę fabularną ogło

szonych w r. 1823 Il i IV cżęści „Dziadów", obok historii miłości 
Gustawa i Maryli rozwija się potężny poemat „o sprawach Polski 
i świata, o rodakach-przyjaciołach i o wrogach". W poemacie tym, 
obok mar sennych i scen pełnych mistycyzmu przewijają się obra
zy jak najbardzi~j realistyczne i fragmenty wstrząsające głc;bią 

przeżywanych uczuć . W III części „Dziadów" obok pełnego rozpa
czy, obł<ikanego miłością koch'-łnka ukazuje się jakże głęboko czu
jący poeta, patriota jednoczący w sobie wszystkie odczucia całego 
umęczonego narodu. Miłość do kobiety przepoiła Jego buntownicze 
słowa niespotykanym dotąd żarem, a ukochanie własnego narodu 
uwzniośliło ową miłość człowieczą i przydało jej skrzydeł. Otóż 
właśnie urok i potęga „Dziadów" polegają na nigdy dotąd nie spo
tykanej w całej naszej poezji wspaniałej, niemal nieludzkiej, har
monii tych, jakże sprzecznych z sobą odczuć, prngnień i nastrojów. 
Dzięki tej harmonii „Dziady" najpierw się odczuwa, a potem do
piero rozumie. W tym leży wielkość ich twórcy. 
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Po wydaniu drukiem II i IV części „Dziadów" Mickiewicz zde
cydował sę dokomponować do całości utworu fragment, który bę
dzie zawierał charakterystykę Gustawa i jego ukochanej oraz uła
twi roz1'.zyfrowanie przyczyn poetyckiej katastrofy bohaterów 
i ujawni drogi ku niej wiodąeie. W ten sposób powstała I część 
„Dziadów", mająca poprzedzać konstrukcyjnie część IV, a złożona 
z czterech fragmentów, dość luźnie z sobą związanych. III częśt: 
powstała natomiast najpóźniej, bo w r. 1832, w Dreźnie, a zatem 
po upadku Powstania Listopadowego, w którym los nie pozwolił 
uczestniczyć Mickiewiczowi. „Dziadów" część III, to najpełniejszy. 
najbardziej wstrząsający dokument poetyckiego wizjonerstwa, ja
ki istnieje w naszej literaturze. Potężniejszego obrazu artysty -
mówi Juliusz Kleiner - nie zna sztuka całego świata nad tę postać 
twórcy-muzyka, co gra wrzec:hświatowi i którego instrumentem 
jest wszechświat i którego akt twórczy czujemy konkretnie jako 
wysiłek mięśni, jako tryumf dłoni, co w ruch dźwięczący, tworzą
cy cudne kształty, wprawia gwiazdy i mocą wichru potężnego 
ogarnia przestwory czasu. 

„.Niesłychana wyrazistość obrazów, którą przykuwa Improwi
zacja, będąca przecież nie zdaniem sprawy ze zdarzeń i przed
miotów zewnętrznych, konkretnych, lecz tylko odbiciem falowa
nia uczuć i myśli - wskazuje siłę plastycznej wyobraźni Mickie
wicza, zdolność dania wszystkiemu kształtu zmysłowego, realnego. 

Ludzie ukazani w „Dziadach" są dosłownie wzięci z życia - bez 
zmiany faktów, z zachowaniem imion i nazwisk.„ Z niebywałą 
niemal śmiałością ... Mickiewicz z dramatem osobistym i fantastycz
nym złączył dramat historyczny wyjątkowego pokroju; kawał rze
czywistości niedawnej (jak wiadomo treść tej części „Dziadów" 
osnuta jest na tle wypadków wileńskich w r. 1823-1824), prawie 
jeszcze współczesnej, przeniósł do poematu, narzucając wrażenie 
sprawozdpwczej niemal wierności. 

Zdumiewająca jest wymowa całości poematu: obok mistycznych 
elementów „Wielkiej Improwizacji", do której zrozumienia klu
czem jest Prolog i napis skreślony na ścianie: „Hic obiit Gustavus 
- natus et Conradus" - musimy przyjąć bez najmniejszych wa
hań najbardziej realistyczne sceny więzienne z wileńskiego klasz
toru Bazylianów, czy obraz towarzystwa warszawskiego, zgroma
dzonego w salonie Wincentego Krasińskiego, lub też znakomitą 

charakterystykę Nowosilcowa i innych osób w Wilnie w czasie roz
wijającego się procesu Filaretów. Nawet ostatnia, 9 scena, nie łą
cząca się pozornie z całością akcji, ma swój sens ściśle konstruk
cyjny: nawiązuje do tytułu całego poematu, przecież nie przypad
kowo wybranego przez twórcę. 
Zakończmy nasze uwagi powołaniem się na słowa nie byle ja

kiego komentatora i miłośnika twórczości wielkiego Adama 
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cytowanego już Tadeusza Boya-Żeleńskiego. 
o kłopoty związane ze sceniczr•ą czy w ogóle 
ścią interpretacji „Dziadów"-

Tym razem chodzi 
recytatorską trudno-

„Utwór ten" - powiada Boy-Żeleński - „stawia scenę wobec 
dwóch zasadniczych trudności. Jedna - to ogrom tekstu, którego 
nie podobna dać w całości, a który tak zrósł się ze świadomością 

słuchacza, że wszelkie skróty straszą reżysera widmem święto
kradztwa. 

Druga - to zmienność tonów w dziele, tworzonym przez poetę 
w różnym czasie i w różnych stanach duszy. Poemat, o charakte
rze misteryjnym w swoim poczęciu, barwi się raz po raz farbami 
na wskroś realnymi; w pewnych scenach określa się najściślej, 

niemal anegdotycznie, co do miejsca, czasu i charakteru zdarzeń . 

Ale w tej samej scenie, w której poeta wprowadza nas w świat 
l~dzi tak dalece autentycznych, że wola ich wprost po imieniu czy 
nazwisku - w tej samej scenie rzuca nas za chwilę w sfery, gdzie 
twórczy zbłąkany duch rozmawia z Wielkim Duchem świata przy 
akompaniamencie zaziernskich chórów. Jak rozwiązać to wszyst
ko?" 

Pamiętajmy, że odpowiedzialność za należyte przekazanie słu
chaczowi najbardziej zasadniczych wątków wielkiego dz i eła Mic
kiewicza, zwiększa się przez uświadomienie sobie znaczenia, jakie to 
dzieło ma dla naszej współczesności, dla dnia dzisiejszego. Zwró
cili na to słusznie uwagę dwaj wybitni nasi poeci: Jastrun i Przy
boś. Pierwszy z nich pisał: „Rzeczywistość obozów koncentracyj
nych, krematoriów, masowych grobów, zagłady rnilio.> lÓW - aktua
lizowała na nowo ten utwór, napisany przed stu laty. W tym jego 
siła, zwycięstwo poezji prawdy, prawdy ludzkiej, bo przywracają
cej wiarę w człowieka i naród''. A Przyboś dodał do tych słów 
jeszcze jedną uwagę: „W czasie, w którym dano nam żyć, którego 
tresć historyczną stanowi walka o ostateczne wyzwolenie człowie
ka, gwałtowna doraźność tej książki nie straciła swojej mocy". 

Jakiż wniosek z tego? Staraliśmy sit:; w naszych obrazach sce
nicznych dać naszemu młodemu słuchaczowi, bo o niego nam 
przede wszystkim chodzi - wizję słowną idei poematu, jego wę
złowe kontury, syntezę wzruszeń i uniesień jego wielkiego twórcy. 
Gdy nam nasze zamierzenie choć w skromnej części się uda, będzie 
to dowodem zarówno naszych szczerych pragnień, jak i waszej 
czułej i gorącej wyobraźni, młodzi słuchacze . 
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Z okazji otwarcia „Sceny Poetyckiej" 

Teatr Zagłębia otwiera w dniu dzisiejszym „Scenę Poetycką" 
inscenizowanymi fragmentami „Dziadów" Mickiewcza. 

Scena ta, którą zamiei:zamy uczynić stałą częścią składową nasze
go Teatru, pragnie zapoznać młodzież szkolną z dziełami literatu
ry przede wszystkim poetyckiej polskiej i obcej. 

Dyrekcja Teatru zdaje sobie spraw~ z roli, jaką Teatr powinien 
spełniać w duchu wychowania c :lłowieka socjalistycznego. Wycho
wanie to trzeba zacząć od lat szkolnych, kiedy umiłowanie idei 
wszczepione przez dzieła przesiąknięte głęboką treścią humani
styczną pozostawia ni~ zatarty ślad na całe życie . Przyzwyczajaj ąc 

pozatym młodzież do chodzenia od wczesnych lat do teatru, stwa
rzamy nawyk i umiłowanie teatru, które w rezultacie da nam sze
regi nowych, jakże wdzięcznych widzów. ' 

„Scena Poetycka" ma zamiar dać w swoim repertuarze widowi
ska poświęcone Mickiewiczowi (w planach jest inscenizacja „Pa
na Tadeusza"), Słowackiego, Majakowskiego (inscenizacja poświę

cona Rocznicy Rewolucji Październikowej), oraz szereg dzieł p oe
zji i prozy, zarówno klasycznej, jak i twórców współczesnych. 

Pragniemy, by „Scena Poetycka" stala się oczkiem w głowie na
szego Teatru i oddajemy ją dziś naszej publiczności z nadzieją, że 
zostanie życzliwie i serdecznie przez nią przyjęta. 

Tadeusz Przystawski 
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