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Tę władzę, którą mam nad przy
rodzeniem~ 

Chcę wywrzeć na ludzkie dusze, 
Jak ptaki i jak gwiazdy rządzę 

mym skinieniem, 
Tak bliźnich rozrządzać muszę. 
Nie bronią - broń broń odbije, 
Nie pieśniami - długo rosną, 

Nie nauką - prędko gnije, 
Nie cudami - to zbyt głośno. 

Chcę czuciem rządzić, które jest 
we mnie: 

Rządzić jak Ty wszystkimi zawsze 
i tajemnie. 

OD TEATRU 

Każdy z nas stykał się z Dziadami co najmniej trzykrot
nie, za każdym razem inaczej i na innej zupełnie płaszczy

źnie. Od dzieciństwa już, na poły jedynie świadomie, słyszał 
je wokół siebie, powtarza/ za innymi frazy i zdania, nie zna• 

jąc nawet ich źródła, bowiem Dziady przeniknęły do zbioro

wej świadomości narodowej i do potocznej polszczyzny, 
tak, że kiedy otrzyma/ je po raz wtóry, w obowiązkowej 
i uporządkowanej lekturze szkolnej - nie były już dlań 

czymś zupełnie obcym i nowym. Może nowym, ale nie obcym. 
W tym jednak wypadku szkolny komentarz przysłaniał nieco 

ich głębię myślową, ogranicza/ działanie poezji, odbierał 

świeżość i samodzielność tej pierwszej lektury. Po raz trzeci 

- w teatrze. Ale wtedy każdy już z nas przynosi/ do teatru 
własną wizję narodowego arcydzieła i na ogól nie godził się 
z tym, co mu proponowano ze sceny. Teatr jest wyborem: w wy 
padku Dziadów, których całość trwałaby w realizacji scenicz
nej blisko 7 godzin - wyborem drastycznym. Dlatego żadna 
z inscenizacji nie spotkało się jeszcze z powszechną i całko
witą aprobatą, nawet wielka inscenizacjo Leona Schillera, 

choć wszystkie dotychczasowe przedstawienia cieszyły się 

ogromnym powodzeniem. Ale było to najczęściej aprobata 
dla poezji, nie zaś aprobato dla teatru. A Dziady są jednak 

przede wszystkim teatrem. 
Są wielką metaforą teatralną, ukazującą samotnego bohatera 
wobec epoki, bunt i motywy tego buntu. Bohater, Gustaw-Kon

rad, reprezentuje cale pokolenie rewolucjonistów, jest sam, 
ole też cale to pokolenie było samotne w swoim nonkonfor
mizmie. O jego duszę toczyło się walka, było rozdzierane 

wątpliwościami i złudzeniami - wiarą w dobro i sprawiedli
wość dziejową, pokusami rozsądku i pokory, było udręczone 
przez despotyzm i świadomość brutalnej krzywdy społecznej, 
jaką wokół siebie widziało, ale przeniknięte poczuciem od
powiedzialności za losy i czystość moralną swojego narodu. 

Tę walkę, rzeczywistą walkę z carskim despotyzmem, z nie
sprawiedliwością społeczną i walkę wewnętrzną pokolenia 

samotnych buntowników najpełniej wyraziły Dziady w swoim 
misteryjna-romantycznym kształcie artystycznym. Ale pokole

nie powstańców z r. 1830 nie było jedynym zbuntowanym 
pokoleniem w naszych dziejach, ich wzór, ich przykład po
dejmowały również następne pokolenia, niemal wszystkie. 

Spór, jaki się toczy o duszę Gustawo-Konrada, jest również 
sporem następnych generacji, a sam bohater Mickiewicza 
stanowi symbol postawy wobec świata. Spór ten bowiem toczy 
się nieprzerwanie, jest to spór o granice, jakie przebiegają 
między konformizmem i nonkonformizmem, między rzeczy
wistością I pragnieniem, między racją stanu i racją idei. 



jest to również i nasz konflikt, bohater Mickiewicza jest 
również naszym bohaterem. 

Dziady stanowią dwie grupy luźno skomponowanych 
utworów, których powstanie dzieli niemal dziesięciolecie 
- cała epoka, jedna z najbardziej ważkich i tragicznych 
w naszych dziejach. Zwykło się też traktować je jako dwa od
rębne utwory, w praktyce filologicznej, rozróżniane nawet 
poprzez tytuły: część li i IV nazywa się Dziadami wileńsko
kowieńskimi, część Ili - drezdeńskimi, od miejsc, w których 
powstały. W sporach, jakie toczą się nieustannie wokół 
scenariusza widowiska, zacietrzewieni filologowie używają na
wet tych przymiotników jako integralnych części tytułów, co 
zresztą nie mogłoby być wzorem ścisłego postępowania 

filologicznego. Jest w tym jednak wiele słuszności; cała tra
dycja _ historyczno-literacka, cala tradycja inscenizacyjna 
przemawiają za rozdzielaniem części li i IV od części 111. 
Pierwsze z nich pisał dwudziestoparoletni młodzieniec, 
poeta nieledwie debiutujący, następne - dojrzały, boleśnie 
doświadczony mężczyzna, sławny poeta narodowy, świadomy 
swojej współodpowiedzialności za losy narodu i za jego 
tragiczną klęskę. Część Ili Dziadów przerasta pozostałe 
głębią i przenikliwością widzenia, ciężar gatunkowy materii 
poetyckiej obu grup jest nierówny. Mickiewicz, który uważał 
Dziady za dzieło swego życia, usiłował uporządkować je 
i skomponować w całości, w jego papierach znaleziono nie
ukończone fragmenty części I; zamiar ten jednak nie został 
urzeczywistniony. Ale pozostał przecież pewien frapujący 
ślad - w tytułach, w autorskich oznaczeniach kolejności 
poszczególnych części. Ta numeracja dowodzi, iż jakiś pier
wotny scenariusz istniał, przynajmniej w projekcie, że część 
IV, spór Gustawa z Księdzem, mia/a być zamknięciem 

jakiegoś etapu doświadczeń bohatera. Nie tylko doświadczeń 
nieszczęśliwej mi/ości. 

W naszym przedstawieniu spróbowaliśmy pójść tym 

właśnie tropem. Gustaw przybywa do swego nauczyciela 
-Księdza już po swoich wielkich konfrontacjach ze światem; 
już wie, że nie istnieje pozaziemska sprawiedliwość, że świat 

nie ma swojego naturalnego porządku. Naiwna wiara w spra
wiedliwość boską lub dziejową odgradza człowieka od walki, 
zdejmuje z niego odpowiedzialność za kształt rzeczywistości. 

Ale rozczarowany bohater Mickiewicza - wbrew rzeczy
wistości właśnie - przyjmuje na siebie tę odpowiedzialność, 
choć nie przyjęli jej jego nauczyciele. Część IV jest wielkim 

oskarżeniem konformizmu, oskarżeniem nauczyciela, który 

nie podjął walki o głoszone przez siebie ideały. 

Trzy części naszego przedstawienia stanowią więc triadę, 
trzy człony pewnego zamkniętego rozumowania artystyczne
go. Filologowie zapewne nie zaakceptują naszego scenariusza, 

znajdą w nim liczne niedostatki i niekonsekwencje, ale teatr 
nie może się w swoim działaniu kierować wymogami filologicz

nej poprawności, których zresztą w żadnym innym scenariu
szu, przy założeniu inscenizowania ca/ości Dziadów, przes

trzegać nie sposób. 
Teatr jest sprawą na dzisiaj. Proponujemy naszej, dzisiej

szej i rzeczywistej widowni nie tylko inny scenariusz arcy

dzieła literatury narodowej, lecz także pewien wzór postawy 

wobec świata, model bohatera. 



DZIADY NA SCENACH POLSKICH 

Arcydzieło Mickiewicza znalazło się bardzo późno na 
scenie. Uważano je za utwór niesceniczny, nie widziano 
możliwości grania tego wielkiego poematu, który wy
przedził o wiek swoją epokę. Grano wprawdzie wcześniej 
fragmenty Dziadów (nawet z muzyką Moniuszki p.t 
Widma), ale pełny kształt sceniczny nadał im dopiero 
geniusz Stanisława Wyspiańskiego. W jego opracowaniu 
ukazały się Dziady na scenie teatru krakowskiego 31 paź
dzi.ernika 1901 roku. Inscenizacja Wyspiańskiego obej
mowała 7 obrazów: I. Cmentarz wiejski na Litwie 
(Dziady część pierwsza), II. Opustoszała kaplica cmen
tarna (Dziady część druga), III. Izba w mieszkaniu 
Księdza na plebanii (Dziady część czwarta), IV. Cela 
w klasztorze przerobionym na więzienie stanu (Dziady 
część trzecia, prolog, scena pierwsza, druga, trzecia, 
piąta). V. Sypialnia Senatora (Dziady część trzecia, scena 
szósta), VI. Sala przedpokojowa w mieszkaniu Senatora 
(Dziady część trzecia, scena ósma), VII. Cmentarz wiejski 
na Litwie (Dziady część trzecia, scena dziewiąta). Przed
stawienie wywarło ogromne wrażenie. Rolę Gustawa
Konrada grał An.drzęj Mielewski. Występowali w tym 
przedstawieniu: Sobiesław, Zelwerowicz, Brydziński. 

Senatora grał dyrektor teatru, znakomity aktor Józef 
Kotarbiński. 

Przez długi czas opracowanie Wyspiańskiego Stalo 
się kanonem obowiązującym we wszystkich insceniza
cjach Dziadów. Tak grano je w Wilnie w roku 1906, po
kazując ten spektakl w Kownie w roku 1907. W roku 
1909 pojawiły się Dziady w wersji Wyspiańskiego na 
scenie Teatru Małego w Warszawie. Zobaczyła je War
szawa znowu w roku 1912 na scenie Teatru Zjednoczo
nego. 23 kwietnia 1915 odbyła się premiera Dziadów 
w Teatrze Polskim w reżyserii Józefa Sosnowskiego. Gus
tawa-Konrada grał w tym przedstawieniu Wojciech Bry
qzińsk.i. Występował w nim Stefan Jaracz (Kapral). Józef 
Sosnowski grał Księdza Piotra, Gustaw Buszyńsk.i-Guś
larza. Spośród aktorów należących po dziś dzień do ze
społu Teatru Polskiego występowała w tym spektaklu 
Seweryna Broniszówna. Carska cenzura poczyniła w 
tekście znaczne skreślenia. Pieśń „Nie dbam, jaka spadnie 
kara" wykonywano murmurando. Już 13 października 
1915 pojawiły się Dziady znowu w Teatrze Polskim. 
Tym razem w reżyserii Aleksandra Zelwerowicza, który 
grał Senatora. Scenografię do tego przedstawienia pro
jektował Wincenty Drabik (odsłona pierwsza i czwarta) 

i Karol Frycz (odsłona druga i trzecia). Konrada grał 
w tym przedstawieniu po raz pierwszy Józef Węgrzyn, 
występował Aleksander Węgierko. Księdza Piotra grał 
Józef Sosnowski. Inscenizacja, opierając się w zasadzie 
na opracowaniu Wyspiańskiego zamykała jednak utwór 
w czterech obrazach: I. Cela więźnia (Dziady część trze
·cia, prolog, scena pierwsza, druga, trzecia, piąta), 
II. Sypialnia (Dziady część trzecia, scena szósta), 
III. Pan senator (Dziady część trzecia, scena ósma), 
IV. Noc Dziadów (Dziady część trzecia, scena dziewiąta). 
W ostatnich trzech przedstawieniach opuszczono obraz 
czwarty. Jak więc widać Zelwerowicz poszedł pieiwszy 
w kierunku wykrojenia z Dziadów dramatu politycznego, 
<:>pierając się wyłącznie na ich części trzeciej, tzw. „Dzia
dach Drezdeńskich". U sunięcie obrazu czwartego w ostat
nich przedstawieniach sztuk.i świadczy o tym, że kon
-sekwentnie zmierzał on w stronę koncentracji całej akcji 
wokół problemów walki o wolność kraju, usuwając całą 
<:>prawę obrzędową i obyczajową, a także romantyczną 
lirykę, która nie harmonizowała z gwałtownym konfliktem 
politycznym, tragizmem i sarkazmem trzeciej części dzie
ła, powstałej w zupełnie innych warunkach, niż część 
pierwsza, druga i czwarta. 

Historia międzywojennych inscenizacji Dziadów jest 
dość uboga. 28 października 1927 wystawił je Teatr 
.JV1iejsk.i w Łodzi w reżyserii Mieczysława Szpakiewicza. 
Powrócił też do nich w roku 1927 Aleksander Zelwero
wicz, wystawiając je na scenie Teatru Narodowego w War
s zawie. Józef Węgrzyn grał znowu Gustawa-Konrada, 
Zelwerowicz - Senatora. Scenografię projektował Win
centy Drabik. Zelwerowicz powrócił tu do pełnej wersji 
sztuki, grając ją w 7 aktach, tak jak ją opracował Wys
piański. 

Nowy okres w historii scenicznej Dziadów rozpoczy
na inscenizacja Leona Schillera, zrealizowana po raz 
pierwszy we Lwowie, 18 marca 1932. Leon Schiller 
opracował na nowo tekst dzieła, nadając mu kształt od
mienny od wersji Wyspiańskiego. Inscenizacja Schillera 
dzieliła przedstawienie na 5 „spraw": I. Prolog (Dziady 
część pierwsza) II. Upiór (Dziady Upiór), Obrzęd 
Dziadów (Dziady część druga), III. U księdza (Dziady 
część czwarta), IV. Więzień, Anioł stróż i Duchy nocne 
(Dziady część trzecia, prolog), Scena więzienna (Dziady 
część trzecia, scena pierwsza, druga, trzecia), Widzenie 
Ewy (Dziady część trzecia, scena siódma), Sen Senatora 
(Dziady Część trzecia, scena szósta) Bal (Dziady część 
trzecia, scena ósma), Noc Dziadów (Dziady część trze- · 
cia, scena dziewiąta). 



Rolę Guślarza grał w tym przedstawieniu Włady-
1>ław Krasnowiecki, Gustawa-Konrada - Janusz Stra
chocki, Dziewczynę - Ewa Bonacka, Sobolewskiego -
Dobiesław Damięcki, Księdza Piotra - Edmund Wier
ciński, Ewę - Irena Borowska, Jenerała - Władysław 

Brochowicz, Panią Rollison - Wanda Siemaszkowa. 
Grał w tym niezwykłym przedstawieniu Jacek Wosz
czerowicz i Józef Kondrat, Maria Wiercińska, Wanda 
Jakubińska, Maria Miedzińska, Gustawa Błońska. Wszy
scy młodzi i pełni zapału, porwani odkrywczą insceni
zacją największego geniusza sceny polskiej. Leon Schil
ler powtórzył swą lwowską inscenizację wraz z An
drzejem Pronaszką w grudniu 1934 na scenie Teatru 
Polskiego w Warszawie. Było to wybitne przedstawienie. 
Gustawa-Konrada grał w nim Józef Węgrzyn, najsłyn
niejszy odtwórca tej roli na scenach polskich. Co krok 
spotykamy tu znajome nazwiska. Gustaw Buszyński 

grał Guślarza, Bogusław Samborski był niezrównanym 
Senatorem. Grali: Edmund Wierciński, Elżbieta Barsz
czewska, Marian Wyrzyko')Vski, Mieczysław Milecki, 
Stefan Wroncki, Bronisław Horowicz (dziś znany w świe 
cie reżyser operowy), Józef Kondrat, Irena Borowska, 
Jan Kreczmar, Franciszek Dominiak, Stanisław Żeleń
ski, Leon Łuszczewski, Henryk Małkowski, Franciszek 
Brodniewicz, Roman Dereń. Panią Rollison grała 

Stanisława Wysocka. A jednak ci, którzy widzieli oby
dwa te przedstawienia twierdzą, że lwowskie miało 

więcej żaru, olśniewało pierwszym zetknięciem z takim 
ukształtowaniem dzieła Mickiewicza, w którym wszyst
ko wydawało się jasne i oczywiste, jakby tylko tak mo- ' 
gło być zagrane. 

Wiele lat minęło nim Dziady powróciły znowu na 
scenę. Wybuchła wojna, a po wojnie przez 10 lat nie 
starczyło odwagi dla podjęcia tego trudnego zadania 
ideowego i artystycznego. Leon Schiller chciał raz jesz
cze zrealizować wraz z Andrzejem Pronaszką swoją 

wizję Dziad6w, ale nie doszło do tego. Opory były 

zbyt duże, nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne. 

Zarzucano Dziadom mistycyzm, obawiano się ich akcen
tów antyrosyjskich nie rozumiejąc, że były one skierowa
ne nie przeciw narodowi rosyjskiemu, który Mickiewicz 
cenił i szanował, dając temu wyraz w samym dziele, 
lecz przeciw caratowi i jego panowaniu nad Polską. 

Dopiero w 100-lecie śmierci poety, 26 listopada 1955 
roku, powróciły Dziady w pełnym blasku na scenę Te
atru Polskiego. Opracowania tekstu i inscenizacji pod
jął się Aleksander Bardini, a było to zadanie niezwykle 
trudne. 



Inscenizacja Bardiniego obejmowała 7 obrazów: 
I. Dziady część pierwsza (Pokój Dziewicy, Korowód 
Dziadów, Gustaw w lesie), II. Dziady część druga 
(Obrzęd Dziadów), III. Dziady Upiór, Dziady część 

czwarta (U Księdza), IV. Dziady część trzecia, prolog, 
Dziady część trzecia, scena pierwsza (Więzienie), scena 
druga (Improwizacja), scena trzecia (Egzorcyzmy), scena 
czwarta (Sen Konrada, Widzenie Ewy), scena szósta (Sen 
Senatora), scena piąta (Widzenie Księdza Piotra), 
V. Dziady część trzecia, scena siódma (Salon warszaw
ski), VI. Dziady część trzecia, scena ósma (Bal u Senato
ra), VII. Dziady część trzecia, scena dziewiąta (Noc 
Dziadów). Układ ten nie odbiegał więc tak bardzo, jak 
widać, od układu Schillera, choć poważne różnice wy
stąpiły w opracowaniu samego tekstu. Scenografię do 
tego spektaklu zaprojektował Jan Kosiński. 

W roli Gustawa-Konrada wystąpił Stanisław Jasiukie-· 
wicz na zmianę z Ignacym Gogolewskim, któremu przy
padł zaszczyt grania tej roli w dniu uroczystej premiery. 
Senatora grał Władysław Hańcza, Panią Rollison-Sewe
ryna Broniszówna i Zofia Małynicz, Pelikana-niezapo
mniany Aleksander Żabczyński, Guślarza-Wojciech 
Brydziński. 

Zrozumiałe jest, że kiedy prezentowano Dziady po 
raz pierwszy po wojnie, trzeba było uwzględnić możli
wie najwięcej ich tekstu. Publiczność spragniona była 
spotkania z całym dziełem, lub przynajmniej jego zary
sami. Po tej premierze zaczęto się jednak zastanawiać, 
czy rzeczywiście Dziady są dziełem tak jednolitym, że 
należy grać łącznie wszystkie ich części w odpowiednio 
spreparowanym skrócie. Dyskusja ta jest zresztą starsza 
i toczyła się w kołach polonistów i ludzi teatru już znacz
nie wcześniej. Powstaje pytanie, czy nie należy „Dziadów 
części trzeciej" grać odrębnie. 

Powrócił do tej tezy Jerzy Kreczrrar w przedstawie
niu, które wyreżyserował w Katowicach. Trzeba przy
znać, że jego teza sprawdziła się bardzo ładnie. Spektakl 
miał w tym ujęciu charakter zwarty i jednolity, można 
było przekazać widzom maximum tekstu zawartego 
w Dziadach części trzeciej, bez skrótów koniecznych 
w opracowaniach całościowych, a także uwzględnić 

znaczne fragmenty Ustępu, który przecież do części trze
ciej należy. Dyskusję wzbudziło w przedstawieniu kato
wickim pozostawienie pewnych akcentów fideistycz
nych, które można było dla czystości brzmienia dramatu 
polityc nego usunąć. 

Sprawdziła się również inna próba oddzielenia war
stwy rnisteryjno-obrzędowej Dziadów od ich warstwy 
politycznej. Zrealizował ją na scenie Teatru 13 Rzędów 

DZIADY - Warszawa, Teatr Narodowy 1927 r. 
Józef Węgrzyn-Gustaw 



w Opolu Jerzy Grotowski. Wystawił on Dziady obrzędo
we, ograniczając się prawie wyłącznie do ich części 

pierwszej, drugiej i czwartej (Dziady wileńsko-kowień
skie), biorąc zaś z części trzeciej tylko to, co mieściło 
się w ramach koncepcji misteryjnej. 

Posypały się i inne premiery Dziadów. W Teatrze 
Ludowym w Nowej Hucie Krystyna Skuszanka i Jerzy 
Krasowski wystawili Dziady w scenografii Józefa Szajny. 
Było to bardzo ładne przedstawienie, a scena Wielkiej 
Improwizacji rozgrywana przez Andrzeja Hrydzewicza 
(Konrad) na ogromnej drabinie, po której bohater wzno
sił się ku niebu, by później z niej spaść, miała charakter 
przejrzystego i jasnego symbolu optycznego, stała się 

klasycznym rozwiązaniem sytuacji, którego nie zapomni 
nikt, kto ogląd1ł to przedstawienie. Skuszanka i Kra
sowski przekomponowali cały dramat, zmienili kolejność 
poszczególnych scen, Salon warszawski i Bal u Sena
tora pokazali w drugiej części przedstawienia, Wielką 
Improwizacje zaś w trzeciej i nią kończyli spektakl. 
Jego kwintesencją stały się słowa, zaczerpnięte z Prolo
gu do Dziad6w części trzeciej : „ Człowieku! gdybyś 

wiedział, jaka twoja władza! Każdy z was mógłby, sa
motny, więziony, Myślą i wiarą zwalać i podźwigać 
trony." Był to więc spektakl o potędze myśli ludzkiej, 
pełen wiary w przyszłość ludu, któ1y zwalać będzie 

i podźwigać trony. Część obrzędowa Dziadów została 
potraktowana bardzo konkretnie, jako ludowa tradycja, 
część filozoficzna dramatu ujęta została natomiast po
etycko i metaforycznie co wydobyło z niej głębszy, 

ogólnoludzki sens, zawarty w dziele. Rolę Gustawa-Kon
rada zagrał w tym spektaklu Andrzej Hrydzewicz, rolę 
Senatora-Franciszek Pieczka. Powtórzenie nowohuc
kiej inscenizacji Dziadjw przez Krystynę Skuszankę 

i Jerzego Krasowskiego na scenie Teatru Polskiego 
w Warszawie nie dało już tak dobrych rezultatów. 
Tekst i jego układ pozostał prawie taki sam (wprowadzo
no doń tylko niewielkie zmiany i uzupełnienia). Zmieni
ła się jednak scenografia. Zaprojektował ją w Warszawie 
Jan Kosiński. Wydaje mi się, że scenografia Szajny była 
bardziej organicznie zrośnięta z koncepcją inscenizacyj
ną Skuszanki i Krasowskiego, była bardziej w jej stylu. 
W przedstawieniu warszawskim grali wybitni aktorzy: 
Stanisław Jasiukiewicz (Gustaw-Konrad), Stanisław Za
czyk (Senator), Bronisław Pawlik, Władysław Hańcza 
i inni. A jednak spektakl w Nowej Hucie robił większe 
wrażenie. 

Kraków oglądał w ciągu krótkiego czasu aż trzy 
realizacje sceniczne Dziad6w. W teatrze im. Słowackiego 
wystawił je prof. Bohdan Korzeniewski, prezentując 

• 

własne opracowanie tekstu, wzbudzające poważne wąt
pliwości i dyskusję. Scenografię do tego przedstawienia 
zaprojektował Tadeusz Brzozowski. Rolę Gustawa
-Konrada zagrał w nim Marek Walczewski, rolę Senato
ra Eugeniusz Fulde. Wystawił też Dziady w Teatrze 
Rapsodycznym dr. Mieczysław Kotlarczyk. 

Dyskusja na temat tego wielkiego dramatu .poetyc
kiego wciąż trwa. Toczy się tam, gdzie toczyć się powin
na : na scenie. 

Roman Szydłowski 

UZUPEl.NIENIE 

Ostatnimi inscenizacjami Dziadów Mickiewicza były 
realizacje sceniczne Teatru ini. W. Horzycy w Toru
niu, Teatru Powszechnego w Łodzi, Teatru im. Al. Wę
gierki w Białymstoku, Teatru Polskiego w Bielsku 
i Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. 

Przedstawienie toruńskie reżyserował Hugon Mory
ciński. Oprawę plastyczną projektował Antoni Tośta. 
Grano fragmenty tekstu w następującej kolejności: 

Część I, II, IV i III oraz ustęp p. t. Piotr Wysocki. 
Przedstawienie Teatru Powszechnego w Łodzi 

w opracowaniu dramaturgicznym Wojciecha Natanso
na obejmowało: część I. Dziadów, fragmenty Upiora, 
część II, IV i III Dziadów z finałem zamykającym 
spektakl obrzędem Dziadów. Reżyserował Roman Sy
kała, scenografię projektował Marian Stańczak. Muzykę 
skomponował Bogdan Pawłowski. 

Białystok wystawił fragmenty części I, II i IV oraz 
z części III: Salon Warszawski, Scenę w więzieniu, 

Bal u Senatora i Improwizację. Układ tekstu i reżyseria 
Jerzego Zegalskiego, scenografia Ryszarda Kuzyszyna, 
muzyka Józefa Boka. 

Reżyser Teatru w Bielsku Mieczysław Górkiewicz 
starał się zamknąć całość utworu w 15 fragmentach, 
które zatytułował: Prolog, Noc Dziadów, Godzina Mi
łości, Godzina Rozpaczy, Godzina Przestrogi, Przemia
na Gustawa, Prolog, Więzienie, Improwizacja, Egzorcy
zmy, Widzenia Ks. Piotra, Widzenie Ewy, Sen Senatora, 
Salon Warszawski, Pan Senator, Bal, Zesłanie, Noc 

Dziadów. 
Byrscy przygotowali inscenizację o charakterze 

rapsodycznym. Łączyła ona fragmenty Dziad6w Mic
kiewicza z „Warszawianką" Wyspiańskiego. 









OPRACOWANIE TEKSTU 

Tekst według wydania - Wybór Pism Warszawa 1952 r. 

Ilość wierszy Ilość wierszy Ilość wierszy 
zachowanych skreślonych w oryginale 

Część I „Dziadów" 

Upiór 

Razem część I 

Część II 

Część III 

Prolog 
Więzienie 

Improwizacja 
Widzenie Ewy 

Widzenie ks. Piotra 
Sen senatora 
Salon warszawski 
Pan senator 
Noc dziadów 
Droga do Rosji 
Przedmieścia stolicy 

Petersburg 

211 

16 

227 

292 

94 
150 
137 

całkowicie 

skreślone 

57 
37 

146 
322 
70 
84 

całkowicie 

skreślone 

Pomnik Piotra Wielkiego „ 
Przegląd wojska 
Oleszkiewicz 
Do przyjaciół Moskali 

Razem część III 1389 

Razem część I V 320 

Ogółem : 1 936 

273 

80 

353 

332 

61 
368 
193 
93 

38 
58 
84 

313 
125 
91 
63 

216 
68 

480 
146 
36 

2765 

964 

4082 

484 

96 

580 

624 

155 
518 
330 
93 

95 
95 

230 
635 
195 
175 
63 

216 
68 

480 
146 
36 

4154 

1284 

6018 

DZIADY - Warszawa, Teatr Polski 1955 r. 
Ignacy Gogolewski-Konrad 



1815 Kongres Wiedeński. 
Królestwo Polskie. 
Rzeczpospolita Kra
kowska. 

1817 Uniwersytet Warszawski. 
Ossolineum we Lwowie. 
Tow. Filomatów 
w Wilnie. 

1818 Pierwszy transportowiec 
transoceaniczny·(parowy). 

1819 Gericault: Tratwa 
Meduzy 

1820 Gwałtowny rozwój 
karbonaryzmu. 
Rozpowszechnienie 
filozofii Hegla. 

1821 Rewolucja w Grecji. 

1822 Monroe: Ameryka dla 
Amerykanów. 

1825 Pierwsza kolej żelazna. 
Mikołaj I. 
Rewolucja Dekabrystów. 

1827 Heine: Buch der Lieder. 

1829 Niepodległość Grecji. 
Mikołaj I w Warszawie. 

MICKIEWICZ 
Zestawienie 

Mickiewicz (17 lat) wstępuje na 
uniwersytet w Wilnie 

Mickiewicz pisze komedię 
(zaczyna Demostenesa?) 

Mickiewicz pracuje nad III i IV a. 
„Demostenesa" 

Mickiewicz pisze 1 redakcję 
II część „Dziadów". 

Mickiewicz pisze Upiora. 
- Wyd. II i IV części Dziadów. 

Mickiewicz na wygnaniu w Rosji 

(1824-29). 

Mickiewicz improwizuje w Peters
burgu tragedię , Samuel Zbo

rowski". 

Mickiewicz na premierze „Fau
sta" w \Veimarze. 

I TEATR ROMANTYCZNY 
dat i faktów 

Stale teatry polskie w \Varszawie, 
Krakowie, Lwowie i Wilnie. 
Osiński dyr. Teatru Narodowego 
(od 1814). Powstanie Tow. Iksów. 

„Ofensywa klasyków" w teatrze 
warszawskim (od 1816). „Barbara 
Radziwiłłówna" Felińskiego 

w Warszawie. „Intryga naprędce" 
Fredry we Lwowie (debiut). 

„Upiór" Nodier'a w W~rszawie 
iw Wilnie. 

Ostatnie tournee Bogusławskiego 
(Poznań, Kalisz, Płock). 

Komitet aktorów w TN (do 1830). 
Koniec antrepryzy Osińskiego 
w Warszawie. 

Ostatni występ aktorski Bogusław
skiego. 

Śmierć Bogusławskiego. -
Powstanie teatru Rozmaitości. 
Dioramy Sacchettiego i „Chłop mi
lionowy" w TN. Mochnacki żąda 
tłum. Szekspira z oryginału w TN. 

Kean ma 28 lat. Talma 52. 
Goethe dyrektorem teatru 
w Weimarze (od 1791). 

Goethe ustępuj-e z stan. 
dyrektora teatru. Pracuje 
nad II cz. Fausta (od 1816)_ 

Fngm. I cz. Fausta w insc_ 
A. Radziwilla w Berlinie. 

„Upiór" Nodier'a i „Maria. 
Stuart" w teatrze Porte
-Saint-Martin. 

„Wolny strzelec" Webera 
w Berlinie. 

Stendhal: Racine et Shake
speare. 

Merimee: Teatr Klary 
Gaz ul. 
Śmierć Talmy (1826). 

Hugo: „Cromwell". 
Triumf Keana w Paryżu. 

„Henryk III i jego dwór' 
Dumasa w Com. Fram;;aise_ 



••. Kto jak zwierz pustyni szuka, 
Jak puchacz po nocy lata, 
Jak upi6r do trumny puka, 
Taki zgubiony dla świata. 

Kto w młodości pieśń żałoby 
Raz zanucił, wiecznie nuci; 
Kto raz zabłądził na groby, 
Już z nich na świat nie powróci. 

Niech więc dzieci i ojcowie 
Idą w kościół z prośbą, z chlebem; 
Młodzi, na drogi połowie 
Zostaniem pod czystym niebem. 



!1830 Rewolucja w Paryżu 
i w Warszawie. Balzac 
zaczyna Komedię ludzką. 

1831 Niepodległość Belgii. 
Upadek powstania. 
Zamknięcie U.W. 

1.832 Zmarł Goethe i W.Scott. 
Tow. Demokratyczne 
Pol. 

1833 Telegraf Gaussa-Webera. 

1835 Baśnie Andersena. 

1836 Manifest T.D.P. 

1837 Królowa Wiktoria. 
Dickens: Oliver Twist. 
Gubernie w Królestwie. 

1840 Huta Bankowa. 

1841 Ruble w Królestwie. 

1843 J.S.Mill: Logika. 
Kierkegaard: Albo, albo. 

Powst. „Maria Stuart" Słowackie
go. Mickiewicz układa libretto dla 
Mireckiego (Genua). 

Mickiewicz w kraju. 
Zaczyna III część Dziadów? 

Mickiewicz kończy w Dreźnie 
III część Dziadów. 

Krasiński w Petersburgu - pisze 
I wersję „Irydiona" w Wiedniu i 
Wenecji - „Nie-boską komedię". 
Słowacki w Genewie - szwajcar
ska seria dramatów: od „Kordia
na" do „Horsztyńskiego" 
(1833-35). 

Korzeniowski: Dziewczyna i dama 

Mickiewicz pisze po francusku 
Konfederatów barskich. Obmyśla 
libretto operowe dla Lipińskiego. 

Mickiewicz próbuje wystawić 
Konfederatów w Porte-Saint
-Martin. 

Magnuszewski: Uwagi nad drama
tem polskim. (1839) Słowacki po 
3 latach podróży osiada w Paryżu. 
Nowa seria dramatów: od „Lili 
Wenedy" do „Złotej Czaszki" 
(1839-42). 

Towiański: zyskuje Mickiewicza 
dla „Sprawy". 

XVI Lekcja Literatur słowiańskich 
Mickiewicza. (Krasiński: „Pomysł 
pana Adama ... szczególny"). 
Dembowski: O dramacie w dzisiej
szym piśmiennictwie polskim. 

„Pelopidowie" Korzeniowskiego w TN. 
Magnuszewski wystawia 2 komedie 
w teatrze Rozmaitości. 

„Hernani" w Krakowie. 
„Niema z Portici" Aubera w TN. 

Rządowy statut teatrów warszawskich. 
Cenzura Paskiewiczowska. - Hugo 
grany nadal w Krakowie, Lwowie, 
Wilnie - zabroniony w Warszawie. 

Otwarcie Teatru Wielkiego w War
szawie. Alojzy Żółkowski-syn aktorem 
teatrów rządowych. IV część „Dzia
dów" w Kamieńcu Podolskim? 

Sacchetti stałym dekoratorem t.rzą
dowych. Rozkwit inscenizacji ope
rowej (Robert diabeł, 1837), i baletu 
Sylfida, 1838) w Warszawie. 

Zespół Chełchowskiego w Krakowie 
(I.Królikowski, Rychter, Chomiński, 
Radzyńska). W repertuarze: Hamlet, 
Hernani, Ruy Bias. 

Wójcicki: Teatr starożytny w Polsce. 

Otwarcie obecnego Teatru Starego 
w Krakowie. 
Inauguracja stałego teatru polskiego 
w Poznaniu. 

Bitwa o „Hernaniego." 

„Robert diabeł" Meyer
beera i „Norma" Belliniego 
w Paryżu 

„Maria Tudor" Victora 
Hugo w Porte-Saint-Martin. 

BUchner: „Smierć Dan
tona". 

„Rewizor" Gogola w Pe
tersburgu. „Hugonoci" Me
yerbeera w Paryżu. 

Debiut aktorski Rachel. 

Bankructwo Harela w Porte
-Saint-Martin. 

„Gizela" Teofila Gautier. 

Klęska „Burgrafów" V.Hugo 
Sukces „Lukrecji" Ponsar
da. „Sen nocy letniej" na 
„szekspirowskiej" scenie 
Tiecka. 



Nad wodą wielką i czystą 
Stały rzędami opoki, 
I woda tonią przejrzystą 
Odbiła twarze ich czarne; 

Nad wodą wielką i czystą 
Przebiegły czarne obłoki, 
I woda tonią przejrzystą 
Odbiła kształty ich marne: 

Nad wodą wielką i czystą 
Błysnęło wzdłuż i grom ryknął, 
1 woda tonią przejrzystą 
Odbiła światło, głos zniknął. 

A woda, jak dawniej czysta, 
Stoi wielka i przejrzysta. 

Tę wodę widzę dokoła 

1 wszystko wiernie odbijam, 
1 dumne opoki czoła, 
1 błyskawice - pomijam. 

Skałom trzeba stać i grozić, 
Obłokom deszcze przewozić, 
Błyskawicom grzmieć i ginąć, 
Mnie płynąć, płynąć i płynąć. -

„Nad wodą wielką i czystą" 
Adam Mickiewicz 



1845 Pierwsza polska 
linia kolejowa. 

1846 Powstania w Polsce. 
Zabór Krakowa. Dosto-
jewski: „Biedni ludzie". 

1848 „Wiosna Ludów". Mickiewicz tworzy Legion we 
Manifest Komunistyczny. Włoszech. Słowacki w Poznaniu. 

Fredro kapitanem Gwardii Naro-
dowej. 

1851 Zamach stanu we Francji. 
Wystawa Międzynar. 
w Paryżu. Zniesienie gra-
nicy celnej pomiędzy 
Królestwem i Cesarstwem. 

1852 Napoleon Ili. 

1853 Wojna krymska. Moniuszko kończy „Widma". 
(wg Il części „Dziadów"). 

1854 Zniemczenie U.J. 

1855 Aleksander Il. Mickiewicz umiera w Konstan-
Courbet: „Realizm". tynopolu. 

„Zemsta" z Rychterem (Cześnik) „ Tannhauser" Wagnera 
w Warszawie. w Dreznie. 

„Rewizor" Gogola w Wilnie. 
Krasiński pisze „Rok 1846". 

Fragment III części „Dziadów" „Awanturnica" E. Augier. 
w Krakowie. 

„Mazepa" Słowackiego w Krakowie. Ibsen dyr. teatru w Bergen. 
Norwid pisze „Noc tysiączna drugą" 
(1850). 

Początek ruchu amatorskiego na „Dama Kameliowa" 
Śląsku i na Pomorzu. Dumasa-syna. 
Norwid pisze „ Widowiska w ogóle „Honor i pieniądze" 
uważane". Ponsarda. 

„Halka" w Wilnie. Il. cz. „Fausta" w Ham-
A.Korzeniowski pisze „Komedię". burgu. 

„Honor i pieniądze" Ponsarda „Półświatek" Dumasa-syna. 
w Krakowie. 
Teatr krakowski we Wrocławiu. 

Wydawca: Państwowe Teatry Dramatycz
ne w Szczecinie 

Opracowanie graficzne programu -
Janusz Adam Krassowski 

Za redakcję - Danuta Piotrowska 
Teksty: „Dziady'' Adama Mickiewicza, 
„Mickiewicż i teatr romantyczny'' - Pa
miętnik teatralny Nr 2 z 1959 
Zdjęcia archiwalne - przedruk z albumu 

„Mickiewicz na scenach polskich" 
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DZIADY - Kraków, Teatr Miejski 1901 r. 
Afisz prapremierowy 
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Kierownik tech
niczny 

Ludwik Pioslckl 

Kierownicy pra
cowni: 

malarskiej 

Michał Tuszyński 
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