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.ADAMA MICKIEWICZA. 
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Js:ą 

Niewiele napisał dla teatru 
nasz na _jpop<llarniejs:::y poeta 
rom ntyc:::ny. Ca lJt jego do
robelt d :·a.rnatyc::::ny to ,.Dzia 
dy" i „Kon federaci Barsc.11". 
„K n.federaci" pojalviają i ę 
na scenie niezwykle rza dko, 
dla tt?:-:tr Ł w. ę:: Mickietcicz 
to przE>cle V' ><: .• 1sthm „Dzia
dy". T n najoryginalniejszy 
i na j eenniejs::: y u twór pol
skiego dramatu pojawi ł się 
na scenach ·w sv_iym peI
nyrn ks:::t /cie dopiero z po
czątkiem 'r<a : ~go wieku. I do 
dnia dzisiej?::: f'go nie przesta
je .fa~cyno 1rnć, ·ux::ruszać i 
urzek 'l ć s·1.c ym kształtem ar
tystycznym. W minionym 

„P tin T adf2u!>z" 
na ~aani.a 

(tnfagi realizatora) 

d wuclz'ies1.oleciu „Dziad y" 
siedm iokrotnie byi y rea i:o-
1.cane na scenach polskich. 

D:: is iaj chceTJ).y zaprezen
tować: publiczności inny u
twór Mickiewicza - „ ,Pa na 
Tadeu<;za" . Jakże ważn je st 
rola, miejsce i ranga t e j 
„historii szlacheckiej" w li
teraturze, kulturze i życiu 
nasz yrn . D:::ielo tak. bliskie 
nam wszy:;tkim, od wczes
n ych lat zwiq:::ane z naszym 
podstaivowvm wychou;a
niem i wykształceniem este
tycznym. 

Ale przeciez „Pan Ta
deusz" to utwór li.teracki, 
tekst poetycki nieprzystoso-
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wany do wymagań sceny. 
Oczywiście konieczną była 
swego rodzaju adaptacja scz
niczna tekstu poety. Do ta
kiego przystosowania tekstu 
dla votrzeb sceni upou:aż
niają. co najmnieJ du:a ar
gumenty. Pierwszy z nich to 
slov:a M ickie u;icza :::e słyn
nej lekcji XVI-tej icykladów 
w College de France, lekcji 
mówiącej o tym, jaki icinien 
być teatr słotci ański: 

„Dramat, w najwyższyn1 
i najrozleglejszym znacze
niu t ego \vyrazu, wm~en łą
czvć -. ·sz·,- tk · e ż ., rioł · poezji 
prawdzi~·1e .;.arodo·, ·ej „. Tak 
więc, ab · utworzyć dramat, 
który by przez ' _zystkie 
warstwy sło viat..szczyzny. 
przez lud ::· O\via1'isk' mógł 
być uznany za n arodow y, 
trzeba by zagrać na wszyst
kich najrozmaitszych st ru
nach, prze iec wszystkie 
szczeble oez,;~. od p 10, enK1 
po eropeję" . 

A przecież wfośnie w „Pa
nu TadetlSZu" znajdu jerny tę 
całą mnogość gamn kótv, te 
wszystk ie szczeble, od gmin
nej piosenki · Uryc:::ne j ref
leksji po fragmenty epickie. 
1110iciące o najważmejs:::ych 
sprawach narodu. 

POEl :l 

Argumen dru gi. w prze
k onanie, że :; /uch .jąc poezji 
n i wą plii_ ie oci. bieram y ją 
pełniej , do ' r : egam 11 nowe 
j e j irnrto.:ci i u roki. „Pan 
Tad eusz" nie po raz pierw
s:y pojau,;ia ::ię na .;cenie. 
Byl jui: ·u;y au;iany w Tea
trze Rapscd yczn y m w Kra
kowie oraz w Gdafiskim Stu
dio Rapsod ycznym. 

Realizując „Pana Tadeu
sza" w teatr:::e olsztyńska-

Takie były zabawy. spory w one lata. 
„Pan Tadeusz", I. :J92 
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elbląskim chcemy zdecydo
wanie oderwać się od „rap
sodycznej" interpretacji tego 
tekstu. Wprawdzie pojawiają 
się w naszym przedstawieniu 
narratorzy, ale zarówno te, 
jak i pozostale role przed
stawienia grane będą przez 
aktorów, p·ragnących prze
kazać wszystkie treści poe
matu. stworzyć postaci, a nie 
tylko podać tę 1cierzchnią, 
literacką warst1oę utworu. 

TELIMENA 

Nie chcemy mówić, czy 
grać „poezji". Pragniemy 
tylko przekazać widzowi 
mickiewiczowską myśl, me
taforę, dialog, opis, refleksje. 
Pragniemy pobudzić wyo
braźnię widza, pośredniczyć 

między nim a autorem. 
Dlatego prawie nie ma w 
tym przedstawieniu dekora
cji. Chcemy natomiast -
przez podanie tekstu Mickie
icicza - stworzyć dekorację 

w wyobraźni widza. 
Jest więc tylko aktor w 

kostium ie i tekst poety. O
czywiście nie może to być 
pelny tekst poematu, gdyż 
wówczas przedstawien ie 
trwało by okolo 10 godzin. 
W nas:::e j adaptacji korz ys
tamy z :jednej pi.ątej tekstu 
oryginału. W dwugodzin
nym przedstawieniu trzeba 
uu::ględnić możliwi\! wszyst
kie najumżniejsze wątki i mo
tywy „Pana Tadeus:::a". Nie
łatwe to zadani.e dla realiza
tora spektaklu. Każdy z na
szych widzów będzie prze
cież mieć własny stosunek 
do tego tekstu, własne wi
dzenie występujących w nim 
postaci, ulubione partie 
tekstu. 

Z wieku mu i urzędu ten zaszczyt należy. 
„Pan TJ.deusz", I, ~o~ 
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Przedstawienie nasze 
adresowane jest zarówno do 
tych, którzy dopiero zapoz
nają się z „Panem Tadeu
szem", a więc do młodzie±y, 
jak też i do tych, którzy la
ta nauki mają już dawno po
za sobą, ale jeszcze raz chcą 
spotkać się z tym utworem. 
Uwzględnia więc wsz ystkie 
najpopularniejsze wątki poe
matu, starając się zarazem 
spojrzeć na pewne zau;artt? 
w tekście sprawy z perspek
tywy dnia dzisiejszego. I tak 
stosunkowo mniej uwagi po
święcimy w naszym przed
stawieniu sporom, Sopliców 
z Horeszkami, eksponując 
natomiast szerzej tak typo
we dla tego utworu opisy 
przyrody czy - wciąż inte
resujące i wysokiej próby -
sceny komediowe. 

Uważam też, że ryzykqw
nym było by ukazanie na 
scenie postaci tak skompli
kowanych i oryginalnych jak 
Jacek Soplica-Robak, czy 
Jankiel. Dlatego też o nich 
tylko opowiada się, albo -
w przypadku koncęi:_tu Jan
kiela - postaci sztuki mó
wią o wrażeniach i myślach 
z tego koncertu. 

Wreszcie Poeta - ttosa
biający w naszym przedsta-

ZOSl.4 

tcieniu autora - poza Imvo
kacja i Roki.em 1812 - mó
wić będzie fragmenty Epilo
gu, będące jednocześnie i 
genezą „Pana Tadeusza" i 
ustosunkowaniem się do 
spraw i:;oruszonych w tek
ście, a także wyrażające 
„credo" Mickiewicza. 

Nie można z „Pana Tade
usza" zrobić normalnej 
sztuki teatralnej. Dlatego w 
naszym przedstawieniu pię
ciu aktorów podaje teksty 

Bo Paryż często mody odmianą si~ chlubi, 
A co Francuz wymyśli, to Polak polubi. 

„Pan Tadeusz", I 479-480 
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opisowe i epickie, a pozosta
ła piątka odtwarza postaci 
akcji. Jednak aktorzy gra
jący poszczególne role mó
wić będą nie tylko dialogi, 
lecz także t ekst omaiviajqcy, 
komentujący odtworzone 
przez siebie postaci. Także 
niektórzy ::: narratorów w 
pewnych scenach zagrają 

postaci akc}i (takie jak 
klucznik Gerwazy czy woź
ny Protaz:u). 

Przy pomocy takiej umow
ności traktowania ról, prz y 
wspomnianej już zasadzie 

scenografii, zwracając szcze
gólną uwagę na tekst, jego 
wygłoszenie, pragniemy 
stworzyć wspó~czesną formę 

widowiska poetyckiego. 
Pragniemy zaprezentott'ać 
na scenie „Pana T ade llsza" 

ut1.v 'r , poprzez który 
uczyliśmy się i wciq.:'.'. uczy
my polskości, dzieło tak blis
kie nam ws:::ystkim i ±ywe, 
skłania .jqce do zamyślenia i 
s2 ·zerze wzruszające. 

RYSZARD MACHOWSKI 

PAN TADEUSZ 

Grzeczn0ść nie jest nauką łatwą ani małą„. 
„Pan Tad0usz", I, 3fil 
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\V OB EC N ~ilJ\iVIĘ RSZ EGO 

Nigdy nic ośmieliłbym się pisać wiersza o Mickiewiczu. Nie przyszłoby 

mi to nigdy nawet na my śl, gdyby nie zapytanie układającego w Roku 

Mickiewiczowskim antolo gię takich wier3Zy. A do .,nawiązywania"' 

poetyckiego za posrednictw em motta do poszczególnych wier szy 

Słowackiego, cio polemiki nawet z autorem p oematu „\V Szw ajcarii" 

skłonny byłem kilkakrotnie. 

Mówić wierszem o e>.utorze n a jwsp anialszych '.\·ienzy - co za zarozu

miałość lub bezkrytyczn2 p re tens ja ! .Jak gdy b_· lepie j można o nim 

powiedzieć to, co on «a m swoim wic::!·s zem pO \''ied z i a ł. Ale nawet 

napomykania, aiuzj s tylistyczne do poezji Na h· ięk ·zego wydaJą mi s ie 

niestosowne. Do 3'.viick ie\vicza nie można ,.na w!ązywa c ·. n ie można więc 

na przykład, uznw,vszy ie ·~o sztukę wienzow'l n ia za summę i ~ zczyt ca łej 

wersyfikacji narodowe i. n awoly w ac do p isania ty ! ·o :.vi ickiev. iczowsk imi 

miarami. Sk oro jego \·;iersz;; nikt nie przepis,,! i n i·~ przepbze, p o cóż 
tym wierszem p;sać' Z na.iwyższEgo szcz ·tu ·,\·ied zw droga tylko 

w próżnię , che~ powiedz ieć: :i'v!n:kiewicza m e możn ,· na:ilado> ać, poez ja 

Mickiewicza nie może byc wzo rem. Jest i p owinna byc 1eaynie 

porywającym przykla·:lem. Frzykładem, .ia k burzy(: s tare formy i n':orzyć 

rewolucyjni nową p c :czJ , a więc taką, do któr e.i n i.e do.id zie s ię 
„krokiem" M ickic '.v ;czow.;;k. m . bo stary, i młodość: nic może mu tow a 

rzyszyć! (A j edn,~ k w ie sz . k tóry sobie w ysoko cenię : „Lht ze Szwajca rif ', 

zakończyłem sl~\·am · z !t ryk i lcza ńskiej i'.'1ick it>wicza. \Vizja odgruzo

wywanej Warszr. w y . w które.1 stawały nad Wis łą na Marien szt a ci e 

pierwsze domki, ' k ojarzona z wid zen iem z wyso.·ie.i góry czystych 

domków szwa jcarskich nad Lema nem - przywołała mi na usta te słowa: 
Stoją domki jak wyj~te z łzy (. .. ) nad wodą wielką i czystą). 

IO 

](azimi.arz W11ka 

„P }\N TADEUSZ" 

Stara to p1 awda, że ży
wotnymi arcydzie •ami są te, 
z którymi obco·.vać możemy 
w sposób inr:y·mny, ja • y za
pomniawszy o ich L:s talonej 
sądem pokole1 r andze. Sta
ra te>. prawda przy „Panu 
Tadem:zu" da je o ::obie znać 
w ~posób całkiem szczegól
n y . 

Bo zważmy. Wsoółcześni 
Mickie 1YiCzC\Vi rni -= li m u za 
złe Uahą, ie!! z anie n . co
dzienno ć i:oe. 1..i '. · .. · Obru sza
li $ię gnie\~· i1ie , :e t~k Z\':yk-
ą je:;! 0 \ \ '2. hi~ tor i3. 5zis.ch~c · 

k a i t :t · ca ł ie . zw yczaj
nych ludzi dotyczy. Następ
n e por\olen ia de jr zały w 
„Panu T'l:leuszu" ~o co o
rzeka o Jego e ~;icki e .i ran
dze; w· Z!laku Sienk~ewi
czowski go „L3tarnika" poe
mat stawał się uroczystym 
symbolem ojczyzny i tego co 
w m e.i ie rzemiialne. vV 
szczero~ć i p ra ;vd>?. w vpowie
dzi i w ' Zn " i:. wprcwadz1-
jących hiskri~ 5z lachecką w 

Poloneza czas zacząć. 

, 

D41\ \VNIEJ I DZIS 

ten znak, nikt, kto rozsądny, 
wat i ć nie bedzie. Chociaż 

l-· C ·~ ta wi pytar~ie: gdzie pod-
6wcz3.s przeoiegało intymne 
obco\ ·anie z dziełem, na 
czym się opierało'? 

i dzisiejsza pozycja „Pa
n a Tade usza" je:;t chyba ta
ka , że nie wątpiąc na chwilę 
0 jego epickim \•alorze, że 

fa ·t ten za1icz j ąc do ele-
1.: entarn.1,,- h rawd naszej 
.:w1adomo~c1 narodowej 
j€dnocze ' nie n ożemy o tym 
::.zcz ~~ liwie za l)cmn:ec. Jak
b •śn~y dczyt:vwali dzieło, 
ctcr ego miejsce ostateczne 
_ie:zeze nie ."est wiadome, 
·tó.·e to mie.isce dopiero so-

1..tie zdobywa. sł niając się 
od coraz to nowej r nieprze
czmvalnej d otąd ·tro F . 

o właśn i e jest obc wa
niem inty m nym. Bo cechy 
nowe i n· e ~rzecz u·..vc.ne od
slaniać m o:i:e mmane pow
szE~hnie arcydzieło t ylko 
pod warun' ·iem, że są one 
·lgodne z naszą wrażli,vością, 

„Pan T adeusz'". XIl, 762 
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że współdźvvięczą z takirr:i 
JeJ strunami, j:cikie nie do
magają się żadnych uroczys
tvch i uznanych uprawnief1 

Pan Tadeu~z" na pewno 
" ' dzisiaj W3 ółdźwięczy z ta-
kimi strunami. 

Jakie są ich imiona, łatwo 
się o;:ientować v.rs :.:.- ominając, 

na które to właściwo ści po:>
me.tu r..11ckicwicza zwracano 
szczególną mvage 'vV ostat
nich d ·,-udzLs u latRch, to 

S~DZI.4 

zn::i cz~- rorn · ę::lzy ,; leciem 
jego napisania (1834) a stu
leciem śmierri twór cy (1835). 
Zwłaszcza vv ::.ad ach poetóv.r, 
te bowie~n na jlepiej mówią 

o wrażJi, ro 'ci , k tóra nie sta
je na szczudlach tradycji, 
sam a ::obie wy-tarczy . 

Mówiono więc o poemacie 
humor vstycznym. O baśni. 

aśni o człowieku, prz:.;ro
dzie i ojczyźnie. O poezji 
czy', .. e j 'vV ,.Pan u Tadeuszu" 

IIR.4.BJA 

Głupi niedhviedziu! Gdybyś w mateczniku si·~ dział. 

Nigdy by się o tobie Wojski nie dowied2.i a ł. 
„Pan Tadeusz", IV, 566-367 
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O \vszechobec:1ej w jego 
wersetach, n :n vet czysto opi
sowy::-h z r c : Oi' t i, wibracji 
lirycznej. 

Od żadneg ; z tych u~~~ 

nie pro·„vac!z1 l.'.zasadr1ienie 
do narodow·?.i epopei. A j ed
nocze~ n:e an i j e::lr:o z nich 
nie st&nowi jej zaprzeczenia. 

i\'A.RRATORHA 

Tylko po prostu przy „Pa
nu Tadeuszu" można szczę
~liwie zapomnieć o wszyst
kich uroczystych konstela
cjach, przez jakie przecho
dziła jego gwiazda, a ujrzeć 
ją na horyzoncie upodcbań 
naszych - zv.rykłą i prostą, 
nową i Ś\vieżą. 

NARRA.TOR 

Patrzcie, patrzcie młodzi, 
Może ostatni, co tak poloneza wodzi. 

„Pan T~det: s z". XII, 793-799 
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RECEPCJA UTWORÓW ADAMA MICKIEWICZA 

NA MAZURACH I WARMII 

Najwybitniejszy działacz mazurski w XIX wiE:ku, Gustaw Gize\viusz, 
poznał utwory Mickiewicza j uż jako student uniwer sytetu królewiec
kiego. Redagując potem p ismo „Przyjaciel Ludu" sławny swój artykuł 
w obronie j ęzyka polskiego opatrzył strawestowanym cytatem z „Konrad a 
Wallenrod a" : „O, mowo ojczysta, ty arko przymierza między sta rymi 
i nO\vyrni laty.„" . Wiemy też, że „Pan Tadeusz" należał do najbardzie } 
ulubionej lektury Gizewiusza. 

Również Krzysztof Celestyn :viron _o·v i-.i~.z, choć wychowany w kręgu 
ideałów Oświecenia i najwyże.i ceniący sobie twórczość Krasickiego. 
szybko uznał w Mickiewiczu wielkiego mistrza m owy polskiej, wprowa
dzając do swoich słowników i gramatyk liczne cytaty z ,.Ballad 
i romansów'', „Dziadów'' i „Pana Tadeusza·•. W zbiora ch Ośrodka Badań 

Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie znajduje si ~ 
egzemplarz pierwszego wydan ia .. P a na Tadeusza ·' z biblioteki Mrongo
wiusza , z jego odręcznymi n otatka mi na margine.sie .„ 

Po raz pierwszy cytaty z Mickiewicza spotykamy w mrongowiuszo
wym słowniku polsko-niemieckim z 1835 roku. A więc w słowniku 

wydanym zaledwie w rok po ukazaniu się „Pana Tadeusza· •. Mrongowius z: 
jest pierwszym polskim leksykografem, który uznaje Mickiewicza z3 
autorytet w kwestiach językowych. 

Więcej - Mrongowiusz był żarliwym propagatorem twórczości 

Mickiewicza. Jak bowiem inacze j można nazwać fakt, że ilustruj ąc 

w swej gramatyce z 1837 roku użyci e przyimka ,.po" cytuje cały początek 
inwokacji z „Pana Tadeusza" - od „Litwo. ojczyzno moja„." aż d o 
,..„bo tęsknię po tobie". 

Innego rodzaju wzruszający dowód sympatii i uznania dla Mickiewicza 
znajdujemy w rozdziale poświęconym zastoso\vaniu przysłówków: „Pisz 
do Pana Mickiewicza, a spytay go, czy przyjedzie do Gdańska lub nie„. 

Cytaty (nieraz bardzo długie ) z utworów Mickiewicza, zawarte 
w mrongowiuszowym słowniku z 1837 roku, omówił kilka lat temu 
w „Rocznikach Humanistycznych" Andrzej Wojtkowski. 
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Przypomnijmy wreszcie list, jaki na parę lat przed śmiercią otrzymał 
Mrongowiusz z Paryża, od Towarzystwa Historycznego. W liśc:e tym, 
podpisanym przez Adama Mickiewicza, emigrac ·a polsk a składała hołd 

zasługom wielkiego syna ziemi mazurskiej w dziedzinie badań nad 
językiem polskim i w w alce o jego utrwalenie na północnych ziemiach 
Polski. 

O tym, jak poezja Mickiewicza zbliżała Warmię do Polski znajdzi~'TIY 
wiele szczeg ćilów \\' artykule Janusza Jasińskiego, zamieszczonym 
w książce „Z ::iz ejów ·warmii i Mazur" (Olsztyn, 1958). Zacytujemy 
za nim wiersz Andrzej a Sa mulowskiego napisany z okazji sprowadzenia 
zwłok Mickiewicza na Wawel w 1890 roku: 

Z pólnocnego Polski krańca, 

gd.: ie tl i skra wiecZ'Tlego Znicza, 

ś lę kłosy na grób wygnmica, 

dla Adama Mickiewicza. 

1-V iech te kl as y świadczq o tem, 

±e jeden duch Pol skę spa li , 

źe s i ę nie sk upiamy :: !otem. 

iecz tem, co nas w :<zystk icli boi i. 

Z ziarna w zi em i w rzuconego 

kłosy pe lne wyrastają 

a pieśni wies::cza z9a slego 

niech znicz w sercach rozdmuchają. 

T\vórczość Adama Mickiewicza znana była na Mazurach i Warmii 
w okresie panowania pruskiego, budziła patriotyzm i poczucie piękna. 
Znany \Vspółczesny poeta warmiński Alojzy śliwa pisze we wspom
nieniach, że .,Pana Tadeusza" znalazł w dzieciństwie na strychu swego 
domu. Książka wywarła na nim wielkie wrażenie: ,.Czytałem jq, 
uważając to .«obie za wielki zaszczyt. Słuchano z wielkim skupieniem 
i zainteresowa·niem, gdyż te piękne a równocześnie tak proste slowa 
były zrowmi.ale dla w szystkich. Ileż to razy wyrywały się słuchaczom 

słowa: „Jakie to piękne". Rosło umiłowanie do mowy ojczystej 
i poczucie narodowe". 

EDWARD MARTUSZEWSKI 
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Anonimowa litografia, wykonana w Warszawie według rysunku 

J. Lelewela, oraz zdjęcie karty tytułowej pierwodruku „Pana Tadeusza" 

udostępnione zostały przez Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie. 

Fragmenty artykułów Juliana Przybosia i Kazimierza Wyki przedru

kowano z 11 numeru „Twórczości" z 1955 roku. Szkice kostiumów -

Józefa Zboromirskiego. 
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Kierownik administracji w Olsztynie 

ANDRZEJ SZADZIEWSKI 

Kierownik techniczny 

PAWEŁ CHŁOSTA 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej da mskiej: ZOFIA ZIMMER * krawieckiej męskiej: GRZE
GORZ FRANKOWICZ * perukarskiej: ALFONS DOMICZEK * stolar
skiej: ARKADIUSZ BOGDANOWICZ * ślusarskiej: ANTONI LEWAN
DOWSKI * malarskiej: EDMUND GIECZEWSKI * modelarskiej: STA
NISŁAW PREŃSKI *tapicerskie.i: WIKTOR JANKOWICZ* szewskiej: 

.JAN MURA WSKI 

Główni elektrycy 

TADEUSZ GEREJ, :r.1IIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

Brygadi e rzy sc e ny 

JÓZEF CHUDZIŃSKI, ANTONI !SZORA, KAZIMIERZ JURGIN 
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Tadeusz 

Zosia . 

Telimena 

Hrabia . 

Narratorki 
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Narratorzy . 
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Ryszard Machowski 

Władysław Badowski 

Stanisław Siekierski 

Marzena Tomaszewska 
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Zbigniew Stokowski 

J Maria Ejnik 
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f Piotr Milnerowicz 

· \ Konrad Wawrzyniak 
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