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ALEKSANDER 
GIEYSZTOR 

„PAN TADEUSZ" 
Z NOWOGRODZKIEGO 

POWIATU 

„Br acia , k rewni , sąsiedz i dobr zy. Kogo z nich 
uby ło , jakże tam o n im czę sto się mówiło, ile 
pamią tek , jaka żałość długa ! ". Ten p oemat 
był m i dł ugo i na jp ierw lekturą rodzinn ą. 
N ie poskąpion e) w nim bowiem n zwisk no
w ogródzk ich. Są tam owi „Krepsztulow ie z 
Kupściami, P u trament z Pikturną, z Odyń-
am i Mackiewicz", ale nie wszyscy t am si ę 

znaleźl i. Odnajdy w· li się tam i n iewymierue
n i, i to bez trudu, „męstwem sw oich szla ch
ciców, pięknośc i ą szlachcian k". iej edno z 
naz\ isk „dziś r odzina zmnie jszona, zuboża
ła, dawnie j w pański h dworach lub wojsku , 
n a za jaz dach , se jmikowych zbora ch" - t rzy
mało się swe j trady cji kurczowo, umacn iając 
j ą po każdym doświadczeniu, zn aczonym w 
czasach j u ż pomicki w i zowskich kole ·n ą 
żałobną liczbą roku. Koniec Soplicowa przy
niosła dopiero Druga w ojna św iatowa. Ci, co 
je znali w dzieciństwie i młodoś ci potrafią 
czytać p emat jako przewodnik p o n owo
gródzkim k ra jobr azie, gdzie „okrąg niebios 
gdzieniegdzie chmurkami zasł any , u góry 
błękitnawy , n ;.i zachód różany", gdzie „wszy
stko przepasane jakby wstęgą, mi edzą zielo
ną na n ie j z r zadka ciche grusze siedzą". N a 
r dzinn j wyprc wie, wasągiem, spod Boro
dziej a przez Tuhanowicze, skąd pamiętny 
smak miodu podanego w węzach, ze świe
żym - j akże inaczej - ogórk iem , i prz z 
Worończę aż nad Świteź, towarzyszył star
szym i młodzieży egzemplarz pigoniowskiego 

y dania „P ana 1'adeusza" . Dochodzenia L e
on arda Podhorskiego-Okołowa, drukowan e 
wt .dy po czasopism h, kto, co i jak po
wchodziło do poem atu , były sprawą bli ską, 
bo sąsiedzką. różne r ealia m i k i w iczow
skie jeszcze żyły w Płaskow iczach czy Mag
dulce wraz ze st arą placką muszą , o „owad 
lad jaki odpędza , wpadający chciwie na 
przysmaki" . 
Jednocześn ie - w której to klas ie? - bodaj 
zwar te j - napłynęła r ec pcj a szkolna p o -

matu, prze jrzysta w analizie zarówno wąt-

ków losu polskiego lat 181 1 i 1812, pokrew
nego latom co przeszły potem, i co miały póź
n iej nadej sć , jak też użytych przez po tę 

srodków \\ryr azu. Prowadził tę kolejną dla 
m nie lekturę w dobrej szkole w arszawskiej 
dobry nauczyciel, Bronisław W ieczorkiew icz, 
wobec którego pami ęci ty lko ten łagodny żal 
wyrażam, że hołdując n owej w ówczas dy
daktyce za mało wymagał pamięciowego opa
nowania tego tekstu nad t eks tami. Mógłby 
się przydać , gdy jego druk u nie dostawało, 
jak w obozie jen ieckim. 
P o l at ach zaś - a „ trzeba wiedzieć , że to 
j s t S opliców choroba , że im op rócz Ojczyz
ny nic się n ie podoba" - wyszła na jaw, 
i rośnie, niedocen iana młodym wtedy okiem 
i u chem , kanwa dźwięku i koloru, której 
imię język polski. Ten, co jak chm ura „na 
przykład jesienna pełżni jak żółw leniwa, 
ulewą brzm ienna, i z ni ba aż do ziemi spu
szcza długie mugi jak rozwite w ar kocze" , 
a potem jak „tabun zmienia się w okręt i 
wspaniale pł~ n ie cich o, zwolna, po ni bios 
Czy to wszyst ko? „Czasem widnokrąg pęka 
od kari.ca do końca i ani oł burzy na kształt 
niezmien nego słoń ca zaświeci twarz" - t a
k a lektura n a wyrywki i, z żalem t r zeba rzec, 
rzadko ju ż ci ągła , r az po raz otwi ra oczy 
na piękno n iespodziane, choć niezm i ~nnie 
przeczuwane. Czy tamy tam spr awy wzr u
szaj ące i przenikliwie uch wycone jako do
' wi dczenie narodowe: „aż Klucznik pojął 
mist rza, zakrył ręką lica i krzyknął „znam! 
znam głos t en! To jest Tar gowi ca" lub uogól~ 
n i ne: „owoż rząd na kontrakcie oparł szy 
społ cznym , podz i ał władzy już tylko jest 
skutkiem koniecznym". Za co k ochamy 
„Pana Tadeusz "? - pytali się poloniś ci 
i odpow iadali stosown ie do czasu py tania. 
Każdy z nas oś do tego od siebie dorzuca. 

Aleksander Gieysztor 

„ 

MIECZYSŁAW 
JASTRUN 

Trudne do objęcia są sprawy twórczości. Nie 
ma nic bardziej zawodnego niż odczytywa
nie biografii pisarza z dzieł jego. Ogromna 
pogoda „Pana Tadeusza" nakrywająca ko
pułą niebieską ten skrawek ziemi litewskiej 
opisanej w poemacie i zaludnionej postacia
mi, które nigdy nie żyły, kazałaby wniosko
wać - gdybyśmy nie mieli innych doku
mentów - o sielskim nastroju i o znakomi
tym samopoczuciu autora. Ale jak nieraz 
z uspokojonych myśli rodzi się poemat naj
prawdziwszego cierpienia, tak z bólu, z udrę
ki, z tysiąca przeciwności powstaje rzecz 
pogodna i pełna nadziei. Poeci piszą bowiem 
z doświadczeń długoletnich, nie z chwilo
wych przeżyć, choćby najsilniejszych. Przy
najmniej dzieła naprawdę trwałe czerpią si
łę swoją z tego potężnego rezerwuaru, jak 
artezyjskie studnie drwiące z obecności pod
skórnych strumieni. 
Nie takiego dzieła domagała się od poety 
emigracja, skłócona, walcząca z bezlitosną 
rzeczywistością. Stary Niemcewicz życzył so
bie - i w tym wypadku był wyrazicielem 
ogółu szlachty - żeby Mickiewicz opisał 
świeże wydarzenia, wojnę 1831 roku. Nie 
kupić jednak Muzy. Ciągnęła ku innym stro
nom, z dala od stref ulewy i grzmotu. Poeta 
tragicznego narodu, który tyle krwi wylał 
za wolność swoją i cudzą, wyrzucał sobie te 
wywczasy soplicowskie, ale nie mógł ina
czej. „Żyję tedy w Litwie, w lasach, karcz
mach, ze szlachtą, z Żydami etc. ( ... ) Gdyby 
nie poema, uciekłbym z Paryża" - zwierzał 
się Mickiewicz w liście do Odyńca. 
Jeden z najtragiczniejszych jego wierszy, 
„Epilog" do „Pana Tadeusza" pisany wiosną 
1834 roku, tłumaczy nie tylko genezę, ale i 
rodzaj poematu - baśni o rzeczywistym 
kraju i rzeczywistych ludziach: 

I przyjaciele wtenczas pomogli rozmowie, 
I do piosenki rzucali mnie słowo za słowem. 
Jak bajeczne żurawie nad dzikim ostrowem, 
Nad zaklętym pałacem przelatując wiosną 
I słysząc zaklętego chłopca skargę głośną 
Każdy ptak chłopcu jedno pióro zrucił, 
On zrobił skrzydła i do' swoich wrócił ... 

W tej dziwnie realnej baśni łagodniej łamią 
się cienie i czystszy jest błękit nieba. Z po
spolitego na pozór toku opowieści wyłania 
się kraj szczęśliwy, którego zwiedzanie da
je rozkosz podobną do tej, co napełnia nas, 
gdy przyglądamy się krajobrazom pogodnym 
dawnych mistrzów malarstwa, gdzie tyle jest 
szczegółów, że wciąż nowe przy powtórnym 
oglądaniu cieszą nasze oczy, gdzie ślady pę
dzla, zgrubienia farby plastycznieją w od
daiJ.eniu, gdzie wszystkie te drobiazgi jednemu 
służą celowi i razem tworzą ogromną muzy
kę, symfonię kolorów bardzo czystą. 
Tę szlachecką powieść, o której pisał Wor
cell, że jest „kamieniem grobowym położo
nym ręką geniusza na starej Polsce naszej", 
składał poeta w ręce naszego ludu. Demo
kratyzował pojęcia i obrazy i gdy brzozę 
porównywał do wieśniaczki płaczącej syna, 
zamykał oczy na ludu tego terażniejszą nie
dolę, gdyż przeznaczał poemat dla ludu przy_ 
szłości. Pod kopułą tej epopei słyszał już 
głosy przyszłego obywatelstwa pańszczyź
nianych chłopów. Z brzęku cymbałów Jan
kiela zrywała się muzyka przyszłości, sil
niejsza od rogów myśliwskich. 
To miłość ojczyzny przeszłej i przyszłej, i tej 
obecnej, skazanej na tułactwo, przebaczała 
błędom, chwaliła piękności. 

Między przeszłością a przyszłością zawieszo
na ojczyzna tułaczy tutaj znalazła grunt pod 
nogami. Poemat nie usypiał czujności i cho
ciaż pełen jest wybaczającej dobroci, nie roz
grzeszał złych, tworzył naród ludzi lepszych 
i piękniejszych. 
Mimo że poemat opisywał sprawy przeszłe, 
w przyszłość przechylał się, jak patrzący z 
wysokiej góry zdaje się przechylać w prze
strzeń wielkiego powietrza. Przeszedł przez 
zakaźną strefę tułactwa, dostał się do rąk 
tych ludzi, którzy żyjąc z przeszłości, chcąc 
nie chcąc podani byli w przyszłość, sferę nie 
mniej realną od tej, którą opuścili na zaw
sze, w żalu, trwodze i wzajemnej niechęci. 

Mieczysław Jastrun 
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ANDRZEJ 
KUŚNIEWICZ 

Na temat „Pana Tadeusza" napisać pozornie 
łatwo. No, bo wiadomo: najbardziej czczony, 
uznany za dzieło numer jeden polskiej lite
ratury , więce j - symbol, świętość, coś w 
rodzaju nar dowego sztandaru, herbu czy też 
słów państwowego hymnu. Tyle na ten t -
mat napisano, że powtarzać chyba nie war
to. Zatem - od siebie, najbardziej osobiście 
i najmni j nauk wo, fachowo, profesorsko. 
Jako niepoloniście i tak b m1 maczej n ie 
wypadało. Za · osobiście to wygląda tak : 
gdzieś w zaraniu mojej świadomości , obej
rzałem album oprawn y w czerwony półskó
rek ze złoceniami, pełen grawiur pana An
driollego. A że jeszcze nie umiałem czytać, 
ledwo sylabizując poszcz gólne litery, wodzi
łem palcem po nich jak po klawiszach for
tepianu, zatem ktoś z rodziny czytał mi treść 
tego, co zawierało albumowe wydanie leżące 
obok „Mohorta", „Qu dis" i innych, w 
podobnie paradnych edycjach . Ale nim tra
fiła do mnie treść, już zagnfoździl się w mo
jej wyobraźni postacie z rycin : sarmackie i 
zawiesiste, takie jakie patrz ły na mnie z 
rodzinnych portretów, lub prawie takie: i 
Telimena podobna do jednej z nieznośn eh, 
afektowanych ciotek, i Zosia, wiotka lecz i 
nieco zgrzebna; a obok - hrabia, donkiszo
tyczny, zakradający się na rycinie ku Zosi ; 
i ksiądz kwestarz, prawie taki sam, jakich 
widywałem w moich stronach. Potem, gdy 

j uż cz. ·talem samois nie, skie al m m je 
zaint re O\ an ia i zachw •ty ku „'Iryl gii ', a 
zwłaszcz „Ogniem i mieczem". I tu - przes
k k w czasie: co, tak sobie teraz m ś l ę , zo
zosta o z ty h dawn eh prehist or znych 
moich wtajemniczen w l iter· turę? Z „Trylo
gii" - numo sentvmentów - świadomość, 
iż dz iś to taki polski w tern , piękny, ale 
właści wie dla młodz i eży . ,.P an Tad usz"? 
Został taki, jakim był na samym początku. 
Spl n ly po ni m wszelkie sz kolne rozbior y, 
któr tak zohydz iły wi lu u zniom najpięk
niejsze dz i eła romantyzmu, t e belferskie, 
gombrowiczow kie, pimko skie ,,kocham 
go, bo wiesz ·zcm b ł". I różne wcie enia 
scenic zne; fil m o e ·rzany prz ze mni przed 
wojną ; zdaje mi się, że Hr abi ego grał wt edy 
Maszyńsk i ; i ser ial tele izyjny. L psze-gor
sze wcielenia , usił owania podjęte z n aj lepszą 
wolą uprzystępnienia tego, co prz 'Sh~pne i 
mimo sz s ko n ie ubrązowione . Dl mnie 
zaś, najp watni j, najbliższe to słov a ot
v ierające Księgę jedenastą : „O roku ów! 
kto ci bie widział w naszym kraju! Ciebie 
lud zowie dotąd rokiem urodzaju, a żołnierz 
rokiem wojny" ... 
Cała ikonografia epoki napoleońskiej , cała 
epoka nadziei i złudzeń w tej inwokacji... 

Andrzej Kuśni wicz • 

Hrabia, chociaż nie wiedzial, co to wszystko znaczy, 
Poglądając w twarz starca czul jakieś wzruszenie, 
Rękę mu ścisnql; chwilę trwało to milczenie, 
Przerwal je starzec, trzęsąc wzniesioną prawicą: 
„Nie masz zgody, Mopanku, pomiędzy Soplicą 
I krwią Horeszków ; w Panu krew Horeszków plynie, 
Jesteś krewnym Stolnika po matce Łowczynie"„. 
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JERZY 
ŁOJEK 

Zdarza się, że poznawanie „Pana Tadeusza" 
następuje w kilku fazach, a każda z nich 
stanowi osobny rozdział w smakowaniu te
go w całej naszej literaturze najbardziej chy
ba polskiego dzieła. W moim pokoleniu (któ
re weszło w wojnę w wieku lat siedmiu, 
a w czasy pokoju mając lat dwanaście) zda
rzało się, że pierwsza lektura poematu przy
padała w wieku dziesięciu lat, w okresie 
upajania się po raz pierwszy Sienkiewiczem, 
a wcale nie przynosiła podobnej satysfakcji. 
Po raz drugi czytywało się „Pana Tadeusza" 
ze szkolnego przymusu w czasach gimnazjal
nych, kiedy to wspaniałą frazę mickiewi
czowską i arcyciekawą, niemal sensacyjną 
przecież treść poematu obrzydzano skutecz
nie analizą formalną i wymuszonymi dekla
macjami fragmentów. Dla niektórych z nas, 
których studia wiązały się ściślej z refleksją 
nad dziejami Polski w okresie rozbiorowym 
i porozbiorowym, trzecia faza poznawania 
dzieła przychodziła w latach uniwersytec
kich, kiedy to okazywało się nagle - bo 
szkoła średnia nigdy tego ukazać nie umiała, 
chociaż powinna - jak ciekawym zwierciad
łem dziejów narodu w epoce między Targo
wicą a wyprawą moskiewską Napoleona jest 
słynny poemat Mickiewicza. Wtedy właśnie 
czytywaliśmy z największą ciekawością pra
ce o rzeczywistości i zmyśleniu poetyckim w 
„Panu Tadeuszu", zdumiewając się, jak wie
le realiów historycznych zawarło się w tym 
dziele. Potem następuje już zwykle faza 
ostatnia, lata pośpiesznego czytania setek 
dzieł nowych, gdy nie ma czasu na powroty 
do klasyków, aż do momentu, gdy smutek, 
zwątpienie czy nostalgia za tradycją niepod
ległej i walczącej o odzyskanie niepodległo
ści Rzeczypospolitej każą rzucać precz wszel
kie nowości i sięgać choć na chwilę po dzie-

ła takie właśnie, jak opow1esc o dworze 
szlacheckim na dalekiej Litwie, który po 
upadku Rzeczypospolitej stal się „centrum 
polszczyzny" dla całej ziemi. 
Zatrzymajmy się wszelako na fazie trzeciej, 
bo ta warstwa poznania „Pana Tadeusza" 
wymaga jeszcze ciągle należnych studiów. 
Fabułę swo'ej „historii szlacheckiej" o „os
tatnim zajeździe na Litwę" osadził Mickie
wicz w latach 1792-1812, a że był erudytą 
znakomitym, pomieścił w tekście setki od
wołań się do wydarzeń i okoliczności, jakie 
rzeczywiście w tej epoce się zdarzyły. Ile 
jest jednakże w tej właśnie warstwie dzieła 
wątpliwości, niejasności, impulsów do hi
storycznych dociekań! Przecież przez czas 
jakiś między komentatorami „Pana Tadeu
sza" toczył się nawet spór, czy Jacek Sopli
ca zastrzelił stolnika Horeszkę w 1792 czy 
w 1794 roku, chociaż z tekstu wynika, że 
mógł być to tylko rok 1792! A nie są to spra
wy błahe, gdyż mamy w poemacie momenty 
i problemy, które przy przesunięciu usytu
owania chronologicznego zmie.niają w istot
ny sposób swój sens moralno-polityczny. 
Napisał kiedyś o tych sprawach trz}{ świetne 
tomy szkiców Leonard Podhorski-Okołów: 
„Realia mickiewiczowskie". Dziwne, że książ
ka ta (dzisiaj wymagająca już zresztą nowe
go komentarza i znacznych uzupełnień) od 
bardzo wielu lat wypadła zupełnie z zainte
resowań wydawnictw i w ogóle nie była 
wznawiana. Detektywistyczne analizy Pod
horskiego-Okołowa rzuciły kiedyś nowe świa
tło na fabułę i całą koncepcję poematu. Mo
że by warto tę książkę wznowić? Ale właś
ciwie po co, skoro od lat sarnego „Pana Ta
deusza" nigdzie ku pić nie można? 

Jerzy Łojek 

Chwalicie mą tabakę, Mości Dobrodzieje, 
Obaczcież, co się wewnątrz tabakierki dzieje." 
Tu, wycierając chustką zabrudzone denko, 
Pokazal malowaną armiją, maleńką 
Jak Tój much" ... 
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JAN 
ŚWIDERSKI 

W roku 1933 (strach pomyśleć - to już pra
wie pół wieku temu), odbył się konkurs recy
tacji poezji polskiej, zorganizowany dla mło
dzieży szkół średnich. Finał konkursu uro
czysty, w Teatrze Narodowym. Zwycięzcą 
konkursu w grupie męskiej był (tak! tak!) 
uczeń gimnazjum im. Adama Mickiewicza, 
niejaki Jan Świderski, a w grupie dziewcząt 
niejaka Jaśka Szaniawska. Świderski recy
tował fragment spowiedzi Jacka Soplicy z 
„Pana Tadeusza". Zaczyna się on słowami: 
„Jakże mocno musiałem kochać tę niebogę", 
a kończy: „Jacek Soplica! - kto zna, co jest 
czucie pychy" „. · 

Jaśka Szaniawska w kilka lat później debiu
tująca z ogromnym powodzeniem jako ak
t.orka w Teatrze Narodowym pod dyrekcją 
Aleksandra Zelwerowicza recytowała frag
ment opowiadania petersburskiego Telime
ny. Oboje „zwycięzcy konkursu" spotkali się 
na egzaminie wstępnym w PIS1'. Nieodżało
wana, urocza koleżanka Jaśka, przedwcześ
nie zmarła. Świderski żyje i ciągnie za sobą 
los aktora przez kilka dziesięcioleci. A o 
wszystkim zdecydował wieszcz Mickiewicż. 
To „Pan Tadeusz" ośmielił nierozsądnego 
młodzika do wyboru drogi życiowej. „Kto 
zna, co jest czucie pychy" .„ 

Jan Świderski 

STEFANIA 
WOYTOWICZ 

Adam Mickiewicz - wielki Wieszcz, wiel
ki Polak, symbol patriotyzmu. Spośród wie
lu dzieł, epopeja „Pan Tadeusz" zajmuje w 
literaturze polskiej czołowe miejsce. Myśląc 
i mówiąc „Pan Tadeusz" wiemy, że to Pol
ska. Mój stosunek do tego dzieła - to mój 
i wszystkich Polaków stosunek do kraju, na
rodu z jego wszystkimi blaskami i cieniami, 
urodą i klęską. Wszystkich Polaków, gdzie
kolwiek są na tej ziemi. 
Z dalekich zakątków świata wspomnę choć
by rozmowy moje w Australii, Nowej Ze
landii lub urokliwej Tasmanii. Pytano mnie 
czy i teraz w Polsce „Pan Tadeusz" popu
larny jest i kochany, jak na obczyżnie. czy 
są wznawiane dzieła Mickiewicza? Zdarza 
się, iż całymi strofami recytują Polacy po 
świecie rozproszeni tę wierszem pisaną Pol
skę. 

Dla mnie „Pan Tadeusz" to szumiące łany 
zbóż, wiejski dworek, to bunt i nadzieja, to 
straszliwa tęsknota i wielka miłość, to mu
zyka słowa. W jakim to innym utworze 
literackim możemy znależć tyle uczuć po
wiązanych ze sobą, jak ogniwa łańcucha? 
Powracam do „Pana Tadeusza", Księgi Na
rodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego jak 
do zdroju. Nadzieja, o której z takim żarem 
pisał Mickiewicz, łączy czas naszego bytu z 
zapisaną w „Panu Tadeuszu" przeszłością. 

Stefania Woytowicz 

Lecz Hrabia krzesłem w środku zagrodził im drogę 
I na tym szańcu słabym utwierdziwszy nogę: 
„Wara! zawołał, Sądzio! nie wolno nikomu 
Krzywdzić sługę mojego w moim własnym domu; 
Kto ma na starca skargę, niech mi ją przeloży". 

9 
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JERZY 
MAKSYMIUK 

Moc, emanująca z „Pana Tadeusza", to także 
moc prastarej kultury i zwyczaju - tak 
odległych, a tak pogłębiających współczes
ność. Wiele z nich jest dziś na nowo - no
we. Często w swoich zamkniętych nastro
jach i odczuciach sięgam pamięcią po „Pana 
Tadeusza" - i jakże jego obecność jest po
trzebna i inspirująca. To również jego moc. 

Jerzy Maksymiuk 

DANIEL 
PASSENT 

Piszę te słowa po strajku w Bielsku, w trak
cie rozmów w Katowicach i przed zakończe
niem strajku w Jeleniej Górze. 
Odległa to od Wilna kraina, o co innego dziś 
toczy się walka, ale tradycja zajazdu w na
rodzie nie zginęła. „Pan Tadeusz", choć dział 
się na Litwie, a więc w krainie dziś nie na
szej, choć jest epitafium społeczeństwa szla
checkiego, które już nie istnieje, stanowi , 
jednak modlitwę wszystkich Polaków, sztan
dar, pod którym schronić się może chrześci
janin, Żyd, Niemiec i Rosjanin - każdy, 
kto czuje się Polakiem. 
Nie ma drugiego poematu, drugiej książki w 
naszej literaturze, która z pokolenia na po
kolenie byłaby tak przekazywana jako ob
raz Polski promiennej, żywej, niezniszczal
nej, choć przydeptanej. Nie znam w naszej 
literaturze utworu tak pogodnego, pełnego 
optymizmu w formie - i tak smutnego, no
stalgicznego w treści. Dla tego jest to poe
mat dla dzieci i dla dorosłych, dla Litwinów 
i dla Slązaków. Jest to wiersz bardzo pol
ski również dlatego, że poświęca więcej miej
sca godności niż pracy, a wolność stawia po
nad porządkiem. 
Szlachetność „Pana Tadeusza" przejawia się 
również w tym, że nie dał się przerobić na 
serial, nie dał się spłaszczyć przez sztancę 
kultury masowej, nie dał się sprofanować 
autorom komiksów. 
Tak jak człowiek głęboko wierzący nie roz
staje się w modlitewnikiem, tak Polak, kie
dy mógł z płonącego domu wynieść tylko 
jedną książkę - odruchowo sięgał po „Pa
na Tadeusza". Dziś znów tli się płomyk na
dziei, w który ten i ów dmucha, żeby prze
kształcić go w pożar, a potem my ratować 

1 

będziemy wiersze i żegnać poetów jadących 
na obczyznę. 

Daniel Passent 

I 
I 

ł 

' 
„To Scyzoryk! niech żyje Scyzoryk krzykntono, 
Wiwat Scyzoryk, klejnot Rębajłów zaścianku! 
Wiwat Rębajło, Szczerbiec, Pólkozic, Mopanku!" 
Wnet Gerwazy (to on byl) przez tłum się przecisnął 
Na środek izby, wkoło Scyzorykiem błysnął, 
Potem, w dól chyląc ostrze na znak powitania 
Przed Maćkiem, rzekl: Rózeczce Scyzoryk się kłania" ... 

11 
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ALINA 
PRZERWA TETMAJER 

Auschwitz-Birkenau ... blok 17. Na „kojach" 
po cztery ciężko chore. Na najwyższej koi 
w niszczona ostatecznie, blada dziewczyna 
wyglądająca na lat czternaście deklamuje: 
„a oko słońca weszło, jeszcze nieco sen-
ne" ... 
I w mroku baraku, wśród westchnień, nie
kiedy ostatnich, płynie melodia słowa - wi
dzimy jak „pr ·.ez konary błyskało, jako 
świeca przez ol< ,enic szpary". Widzimy „po
la malowane zbożem rozmaitem", słyszymy 
nagonkę i „o roku ów„." rozbrzmiewa na
dzieją. Haneczka Pioterczyk jest ciężko cho
ra na gruźlicę. Wiemy, co to znaczy. Ale w 
tej chwili widzimy uśmiech na jej twarzy, 
czujemy wiew nadziei - Polsko, Ojczyzno 
moja ... 
„Pan Tadeusz" był pisany przez nas w ten 
sposób, że każdy kto pamiętał dalszy ciąg 
deklamowanej strofki - dopisywał. Na sza
rych, z pakowego papieru kartkach było co
raz więcej przypomnianych wierszy. 
Sama pamiętałam księgi I, IV i XI. 
Obok innych wierszy i pieśni bojowych -
„Pan Tadeusz" był codziennym chlebem na
szej nadziei. Ktoś wyniósł obozowe kartki, 
ale nie przetrzymały transportu. 

Alina Przerwa Tetmajer, 
numer obozowy 64503 

WITOLD 
FILLER 

Przebiegam wspomnienia. I gruntuje się we 
mnie nieoczekiwana, a trochę smutna pew
ność, iż lektury „Pana Tadeusza" to dla mnie 
zawsze echo z wczoraj, zawsze intensywne, 
a jednak przeszłe: pamiętam więc posępne 
okupacyjne wieczory , gdy z zapartym tchem 
czytałem przy karbidówce mickiewiczowski 
poemat po raz pierwszy; pamiętam potem 
niedzielny maraton recytatorski w radio, gdy 
poszczególne księgi interpretowali z pory
wającą odmiennością luminarze naszej sce
ny; pamiętam wspaniałe wykłady Jana Kre
czmara o zagadkach mickiewiczowskiego 
metrum. 
Więc zawsze „wczoraj ". 
A dziś? Dynamizm współczesnych wydarzeń 
jakby mi nie współbrzmiał z tą staroświecką 
nieco polifonią pasteli, bardziej dziś rezonu
je Słowacki, celniej tłumaczy nas Norwid. 
I gdy już sam uwierzę w prawdziwość tego 
intuicyjnego sądu, sięgam po wytłuszczone 
wydanie Piniego, co mi pozostało jeszcze z 
owych okupacyjnych pierwszych lektur: 
„Sród takich pól przed laty, nad brzegiem 
ruczaju".„ Uspokojenie. Ten dar, jaki zner
wicowanemu człowiekowi 1981 niesie „Pan 
Tadeusz" zdaje się darem iście bezcennym. 
Uspokojenie, jakie zawsze się rodzi w obco
waniu z doskonałym ... 

Witold Filler 

„ 

' 

Wtem Ryków krzyknql: Ognia pól-batalijonem!" 
Przeleciala po zamkach wzdłuż nitka ognista 
I z czarnych rur wytknię tych świsnęło ku.l trzysta. 
Trzech jezdnych padlo rannych, jeden trupem leży._ . 
Padl koń Hrabi, spadl Hrabia; K lucznik krzycząc biezy 
Na ratunek, bo w idzi , jegry na cel wzięli 
Ostatniego z Horeszków, chociaż po kądzieli. 

13 
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STANISŁAW 
RÓŻEWICZ 

... Pierwsze spotkanie z „Panem Tadeuszem" 
w latach szkolnych. Odbierałem poemat prze
de wszystkim jako sensacyjną powieść, mi
strzowsko skomponowaną. Chłonąłem żywą 
akcję. Dzieje Jacka Soplicy, spór o ruiny 
zamku, miłosne intrygi, komediowe epizody, 
erotyzm Telimeny, ostatni zajazd„. 
Pewne sytuacje i postacie widziałem przez 
ilustracje Andriollego zdobiące egzemplarz 
książki. 

Dziś odbieram „Pana Tadeusza" jako po
godny poemat pełen światła - o odległych 
czasach, obyczajach i ludziach - pełen mi
łości, wiary w ludzkość, wołający o wol
ność. 

Genialny poemat napisany pięknym języ
kiem. 

Stanisław Różewicz 

WALDEMAR 
ŁYSI AK 

We wczesnej młodości byłem zafascynowa
ny postacią bonapartystowskiego emisariu
sza, księdza Robaka, i w ramach realizowa
nia moich napoleońskich fascynacji starałem 1 

się odnaleźć jego autentyczny pierwowzór 
(było takich kilku), a także jego „syjam
skich braci'', księży-bonapartystów, w lite
raturze polskiej (ksiądz definitor w „Pamięt
nikach kwestarza" Chodźki, księża Narbu
towicz i Fasolkowski w „Końcu epopei" 
Przerwy-Tetmajera, ksiądz Kociełł w „Szwo
leżerach gwardii" Gąsiorowskiego i inni). 
Dzisiaj, kiedy myślę o „Panu Tadeuszu", 

, pamiętam - o czym wielu zapomina - że 
nie kończy się on radosną księgą XII, lecz 
posępnym „Epilogiem", i myślę nie o ucz

, cie weselne.i 
Ale o krwi tej, co się świeżo lała, 
O łzach, którymi płynie Polska cała„. 

A wówczas przypomina mi się inny ksiądz, 
Piotr Skarga, wieszczący przed setkami lat 
w kazaniu „O niezgodzie domowej": 
„Nastąpi postronny nieprzyjaciel jąwszy się 
za waszą niezgodę i mówić będzie: „Rozdzie
liło się serce ich, teraz poginą", i czasu tak 
dobrego do waszego złego, a na swoje ty
raństwo pogodnego, nie omieszka. Czeka na 
to ten, co wam źle życzy, a będzie mówił: 
„Euge, euge, teraz je pożerajmy, teraz poś
lizgnęła się noga ich, odjąć się nam nie mo- 1 

gą". I ta niezgoda przywiedzie na was nie
wolę, w które.i wolności wasze utoną i w 
śmiech się obrócą ; i będzie jak mówił Pro
rok: „sługa równo z panem, niewolnica rów
no z panią swoją, i kapłan z ludem, i boga
ty z ubogim, i ten, co kupił imienie, równy 
z tym, co przedał". Bo wszyscy z domy i 
zdrowiem swoim w nieprzyjacielskiej ręce 
stękać będą, poddani tym, którzy ich niena
widzą. Będziecie nieprzyjaciołom waszym 
służyli jako Pismo św. przegraża: w głodzie, 
w pragnieniu, w obnażeniu i we wszystkim 
niedostatku. I włożą jarzmo żelazne na szy-
je Wasze!" 
Kazanie to zacytował Adam Mickiewicz 
podczas swojego ·wykładu o literaturze sło
wiańskiej w piątek 25 czerwca roku 1841. 

Waldemar Łysiak 

.... 

• 

JAN 
PIERZCHAŁA 

„Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza to urok
liwe księgi poetyckiej opowieści o duszy 
polskiej, snującej się po dawnym, zapomnia
nym krajobrazie obyczaju staropolskiego, w 
tragicznym czasie pierwszych lat niewoli 
i r ozbioru, także w czasie rodzącej się na
dziei na wolność, na niepodległość. 
Dla tej niezgasłej nigdy nadziei, jaka się sta
ła żródłem wiekowej odporności ducha pol
skiego, uczyniliśmy z „Pana Tadeusza" nie
oszacowaną, bliską każdemu sercu pamiątkę 
narodową. To dzieło poetyckie doskonałe w 
swojej wielkiej formie epickiej, stało się ele
mentarzem patriotycznej edukacji narodo
wej, nieobcej także i nam, którzy prawem 
dziedzica pielęgnujemy wszystkie nie wy
darte narodowi i ocalone znaki jego kultu
ralnej tożsamości. „Pan Tadeusz" jest jed
nym z tych dzieł, jakie już z dawna kształ
tują świadomość kulturalną i historyczną 
pokoleń polskich. 

Jan Pierzchała 

JAN 
PIETRZAK 

Przemysłowe Zjednoczenie Teatralne 
Teatr Polski w/m 

W związku z Waszym pismem z dn. 1 sty
cznia 81 roku, dot. zapotrzebowania mate
riałowego symbol Pan Tad I Ad Mic liczba 
dz. 44/44 informujemy, że wdrożenie po
\vyższego do produkcji nastąpi z planowa
nym poślizgiem, nie prędzej, jak w V kwar
tale przyszłego roku przy pełnym zabezpie
czeniu przez zleceniodawcę niezbędnych mo
cy przerobowych oraz wdrożeniu produkcji 
kooperacyjnej w zakresie licencyjnym. 
Występujące w ostatnim okresie wiadome 
trudności bilateralne zarówno z I jak i II 
obszarem płatniczym, pociągają określone 
skutki w rytmicznym zaopatrzeniu naszych 
klientów na odcinku zbytu. 
Łączymy wyrazy„„. 

Z up. Nacz. Dyr. v-mgr hab. 
(podpis nieczytelny) 

Czy to jest jeszcze język Mickiewicza? Czy 
jego twórcy „przerabiah" „Pana Tadeusza"? 
Czy jakiś towarzysz Tadeusz ich przerobił? 

(Pytania moje - Jan Pietrzak) 
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ruc, M r ia Imiołek , Ka:z.i 1ie ra Jar u to~ ska, Ka 
tarzyna J a rek , mż. Edward Kozak, Stanisław Mo
l nda 
Maria Bakiera, Barbar Borecka, Mirosl wa Bu d
kiewicz., Bożena Chlopik, I rmin Defu t , Helena 
Grądzka, Wiesła wa Kas:z.yńska , S tanisława Kowal
c:z.yk, Wan a Lewando wska, Marian na Listk iewicz, 
Maria M lino v k • ulia Pietrzak, Alicja Ra ··t -
wi ka, Ma ria Rodz.ka, Helena Ryc.h ica, Zuzan na 
Sc:k, Ma r ia Stankiewicz., Micha lina Szcześniak, J -
anna Wa silczyk, Alina Woitc:z.ak, Alina Zagórska, 
Elżb ie t Za wad :z... a, Wie -lawa Zawadzka, Janina 
Zielińska, dam Czarnecki, n d r:z.ej Dąbrówka, 
Kazimierz. Derecki, Bolesław Kopeć, Ja n Kr:z.y zto
fik, Jan Markiewicz., Zdzisław La skowski, Wincen 
t y Olszak, Mar ek S nieżek 

SEKCJA ZAOPATRZE1 I 
an Pająk 

Jadwiga Kacprzak, Wanda S trzelczyk, Małgorzat 
Kosmacka, Tomasz Kuls 

AMBULATORIUM LEKARSKIE 
dr Andrzej Włodarski, 
Wan a Dzieciuch 
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Adam Mickiewicz 

PAN 
TADEUSZ 

dla sceny przygotowali 
JERZY ADAMSKI 

i AUGUST KOWALCZYK 

Reżyser 
w prologu i epilogu 

AUGUST KOWALCZYK 

Ksiądz Ro bak 
KRZYSZTOF CHAMIEC 

Sędzia ... 
JÓZEF NALBERCZAK 

Tadeusz 
„ 

JAN PIECHOCIŃSKI 
EDWARD ŻENTARA 

Podkomorzy 
JANUSZ ZAKRZEŃSKI 

Wojski 
CZESŁAW BOGDAŃSKI 

Hrabia 
JANUSZ SZYDł,OWSKI 
LESZEK TELESZYŃSKI 

Rejent 
BOGDAN POTOCKI 

Asesor 
JAN PIECHOCIŃSKI 
EDWARD ŻENTARA 

Jankiel 
MACIEJ MACIEJEWSKI 

Buchman 
ZYGMUNT ROBOT 

Gerwazy Rębajło • 
zwany Scyzoryk, klucznik Horeszków 

CZESŁAW JAROSZYŃSKI 

Protazy Brzechalski 
woźny trybunalski 

CZESŁAW WOJT AŁA 

Bartłomiej Dobrzyński 
zwany Prusak 

WOJCIECH ALABORSKI 

Bartłomiej Dobrzyński Mickiewicz 
z wan Brzytewka J ULIUSZ WYRZYKOWSKI 

WITOLD P YRKOSZ 

Zubkowski 
Bartłomiej Dobrzyński KAZIMIERZ MERES 

zwany Szyd ełko BOG USLA W SAR 
LECH SOŁUBA 

Chłopi 

Maciej Dobrzyński KAZIMIERZ DĘBICKI 
zwany Rózeczka J ÓZEF KALITA 

K AZIMIERZ MERES TADEUSZ CYGLER 
MARIAN ŁĄCZ BOGUSŁAW SAR 

TADEUSZ WÓJCIK 

Macie.i Dobrzyński Dziad 
zwany Chrzciciel - Kropidło LEON PIETRASZKIEWICZ 

BOGUSZ BILEWSKI 

Maciej Dobrzyński 
Dąbrowski generał 

STANISŁAW MIKULSKI 
zwany Konewka 

RYSZARD NAWROCKI 

Kn iaziewicz generał 
STANISŁAW NIWIŃSKI 

Skołuba IGOR ŚMIAŁOWSKI 
WALDEMAR W ALISIAK 

Obuchowicz 
Wilbik JERZY SZMIDT 

TADEUSZ JASTRZĘBOWSKI ROCH SIEMIANOWSKI 

J uraha Janowicz 

WIKTOR NANOWSKI RYSZARD NADROWSKI 

P odhajski Obole wski 

TEODOR GE DERA DANIEL WOŹNIAK 

Cydzik Garecki 

TADEUSZ WÓJCIK 
JANUSZ SZYDŁOWSKI 
LESZEK TELESZYŃSKI 

Birbasz Kupść 
BORYS MARYNOWSKI PIOTR BRZEZIŃSKI 

Rymsza Pac 
KAZIMIERZ DĘBICKI WOJCIECH SZYMAŃSKI 
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B rnatowicz 
ANDRZEJ ŻÓŁKIEWSKI 

P iotrowski 
ZYGMUNT SIERAKOWSKI 

Rożycki 

ANDRZEJ BIENIASZ 

Brochocki 
STEF AN SZMIDT 

Zosia 
ANNA NEHREBECKA 

DANUTA RASTA WIICKA 

Telimena 
KRYSTYNA KRÓLÓWNA 

P odlromorzyna 
JUSTYN A KRECZMAR:OW A 

P odkomorzanki 
KATARZYNA EJMONT 

ZOFIA BA W ANKIEWICZ 
JADWJGA SULIŃSKA 

Szlachcianki· 
JOLANTA CZAPLIŃSKA 
URSZULA HAŁACIŃSKA 
ELŻBIETA JAGI ELSKA 

RENATA KOSSOBUDZKA 

Kobiety wi-ejskie 
HALINA CZENGERY 

ALEKSANDRA DMOCHOWSKA 
BARBAR DOBRZYŃSKA 
EWA J STRZĘBOWSKA 

MARIA KLEJDYSZ 
ELŻBIET A KMIECIŃSKA 
ZOFIA KOMOROWSKA 

LAURA ŁĄCZÓW A 
HALINA KO SOBUDZKA 

ANNA NEHREBECK 
DANUTA RASTAWICK 
KATARZYNA SKAWINA 

KAZIMIERA UTRATA 
MARTA ŻAK 

Obrazy: Prolog Obóz w ojsk Księstwa War
szawskiego, Kar zma, Kłótnia, Rada, Spo
wiedź, Obóz Wo jsk Księstwa Warszawskie
go, Nadzieja, Epilog 

Inscenizacja 
AUGUST KOWALCZYK 

Scenografia 
ADAM KILIAN 

Muzyka 
PIOTR MOSS 

Układ tańca 

WITOLD BORKOWSKI 

Przygotowanie wokalne 
WIT ZA WIRSKI 

Asy!ttenci reżys.era 

RYS ZARD NA WROCKI 
JULIUSZ WYR ZYKOWSKI 

ANDRZEJ BIENIASZ (szermierka) 

Inspicjentki 
IZABELLA P ICH LSKA 

BARBARA SIWECKA 

Suflerka 
WANDA SIERAK OWSKA 

... 

• 

Zastępca dyrektora 
mgr STANISLAW ZACHAR A 

Kierownik muzycuiy 
WIT ZA WIRSKI 

Główny inżynier 
mgr Inż. JERZY ZALESKI 

Pracownia scenograficzna 
MARIA TERESA JANKOWSK A 

Główny specjalista d.s. technicznych 
m gr inż. TOMASZ OSTROWS KI 

Brygadier sceny 
J ERZY SOBOLEWSKI 

Oświe tle:lie 
m gr inż. JERZY ZALESKI 
ZBIGNIEW KREPINIEWICZ 

Dh h:k 
DARIUSZ J AKUBOWSKI 

Rekwiz.ytorn ia 
Wł„ADYSŁA W S ZYMKOWS KI 

Malarnia 
ZBIGNIEW GULIK 

Stolar nia 
ANDRZEJ CHAJĘCKI 

Modelatornia 
E UGE IUSZ RĄCZKOWSKI 

Warsztat krawiecki damski 
IRENA MAŁECKA 

War szta t krawiecki męski 
JAN MARKO 

Perukarnia 
ROMAN FILUTOWSKI 

Tapicernia 
STANISŁAW LENARCZYK 

Wa rszta t sze'Wski 
JAN BARYŁA 

Ślusarnia 
MIECZYSŁAW ZALF.SKI 

Farbiarnia 
JÓZEF TWAROWSKI 
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