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CO TO B~DZIE? 

widowisko obrzędowe dla dzieci i dorosłych 
wedlug „Dziadów" Adama Mickiewicza 

Uklad tekstu i reżyseria - Bogusław Kierc 

Scenografia - Kazimierz Samolyk 

Muzyka - Zbigniew Kornecki 

Dziecię 

Wystąpią jako: 

- Aleksandra Bielska 

Guślarz - Bogusław Kierc 

Mama - Jadwiga Górecka-Pietrzyk 

Matka - Czesława Samołyk 

Kruk - Marek Olkowski 

Sowa - Urszula Miedzińska 

Zosia - Ireneusz Szymański 

Inspicjent - Ireneusz Szymański 

Po raz pierwszy w Zaduszki 1982 

... 

Bo słuchajmy i zważmy u siebie, 
Że wedlug bożego rozkazu: 
Kto nie dozna! goryczy ni razu, 
Ten nie dozna słodyczy w niebie. 

Tak, musisz dręczyć się wiek wiekiem, 
Sprawiedliwe zrządzenie boże! 
Kto nie byl ni razu człowiekiem, 
Temu człowiek nic nie pomoże. 

Bo słuchajmy i zważmy u siebie, 
Że wedlug bożego rozkazu: 
Kto nie dotkną! ziemi ni razu, 
Ten nigdy nie może być w niebie. 

Bo słuchajmy i zważmy u siebie, 
że wedlug bożego rozkazu: 
Kto za życia choć raz byl w niebie, 
Ten po śmierci nie trafi ni razu. , 
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CO TO B•DZIE? 
wg „DZIADÓW" A. MICKIEWICZA 

• 



Obrzęd Dziadów to m1eisce styku świata widzialnego z niewidzialnym, 
miejsce, w którym manifestuje się widzialny i slyszalny związek świata z za· 
światem. Mickiewiu wcale nie musial naciągać utworu do późniejszych 
zaloień, kiedy w 1834 roku na użytek francuskiego tłumaczenia fragmentów 
„Dziadów" 1,1tn:ymywal: „Wiara we wplyw świata niewidzialnego, niemałe· 
rialneg9, w sferę ludzkich myśli i działań jest ideą macierzystą poematu 
polskiego; rozwija się ona stopniowo w poszczególnych częściach dramatu, 
przyjmując róine ksztalty, podług różnicy miejsca i czasu". (Wyd. Jub., t. 5, 
s. 238). Tak bowiem było w istocie od początku: ogólna idea powszechnej 
analogii, związków, powinowactw, wpływów i współoddziaływań materialne· 
go i niematerialnego, widzialnego i niewidzialnego, idea romantyzmu eu· 
ropejskiego, której Mickiewicz nadal szczególną, oryginalną wykladnię, w li 
części „Dziadów" została umieszczoną w świecie obrzędu ludowego, „święta 
zmarłych i wywolywania duchów". („.) 

( ... ) Kluczem do jego (Mickiewicza) rozumienia obrzędu Dziadów są 
pojęcia wsp ó I n ot y i p om o cy. „Łańcuch bytów" łączył żywych 
i umarłych, niewidzialne prześwitywało przez to, co widzialne, istniał tytko 
jeden porządek, porządek ducha. 

Przedmowa z 1823 roku sytuowała obyczaj ludu białoruskiego wśród 
powszechnie uprawianych obrzędów religijnych, w których cześć przodków 
lączyla się z przypominaniem ich dziejów oraz z praktykami oczyszczającymi 
i ofiarami dla duchów chtonicznych. Przez dalekie kraje, przez Dziady „ża· 
morskich pogan" wiodła droga do odkrycia własnej, powiatowej rodzimo· 
ści: to, co uniwersalne, to, co się dzialo u wielu ludów pogańskich, „w 
dawnej Grecji za czasów homerycznych, w Skandynawii, na Wschodzie i do· 
tąd po wyspach Nowego -świata", pozwalało pojąć swojski obrządek miejs· 
cowego gminu, ol;)chodzony „dotąd między pospólstwem w wielu powiatach 

' Litwy, Prus i Kurlandłi". W ten sposób dokonywało się odkrycie powszechnej 
ludzkiej wspólnoty, wspólnoty wszystkich żywych i wszystkich umarłych. 

O charakterze tej wspólnoty wiele myśleli ludzie zarówno Oświecenia, 
"jak romantyzmu. Jeden z fundatorów angielskiego konserwatyzmu, Edmund 
Burke, podkreślał, ie społeczeństwo - naród to również związek ludzi w 
cz as i e, związek „między tymi, którzy żyją, tymi, którzy umarli i tymi, któ· 
rzy majq się narodzić". „Naród ( .•. ) jest ideą ciągłości". Niekoniecznie mu· 
simy takie przekonania traktować jako deklarcicje konserwatyzmu; to po 
prostu właściwy całemu romantyzmowi europejskiemu pogląd, ie wspólnota 
ludzi rozciąga się nie tylko wśród żyjących w jednej przestrzeni ( ... ), lecz 
trwa również w czasie - czasie ogromnym, bezmiernym continuum przesz
łości, teraźniejszości, przyszłości. I znów - Mickit!wicz przez swoją literacką 
wizję obrzędu „Dziadów" nadal tej idei własną interpretację, która Stala 
się fundamentem romantyzmu polskiego. 

Zbiorowość jawiąca się w uniwersalnym i powiatowym zarazem obrzędzie 
Dziadów jest ogromna i wieczna. W niej może znależć ukojenie bolesność 
życia jednostkowego, przemijalność świata, rozpacz zniszczenia i śmierci 
- to wszystko zatem, co spotyka człowieka „śród tego padołu Ciemnoty 
i zawieruchy, Nędzy, płaczu i mozołu", jak Guślarz nazywa ziemię. ( ... ) 

Ludowy obrzęd ku czci .zmarłych staje się dla romantycznych indywi· 
dualistów komunią ze zbiorowością, sposollem pospólnego przeżycia daw· 
n ości i teraźniejszości: żyjemy dziś, a jesteśmy stale z tymi, którzy odeszli 
z tymi, którzy „mieszkają pod ziemią". Oni nas nigdy nie opuszczają. Z tego 
wieczystego sczepienia z umarłymi nie wynika ani groza, ani wstręt ani 
przerażenie, lecz właśnie pociecha, poczucie solidarności, poddanie indy· 
widualnej prawdy cierpienia objawionym w obrzędzie prawdom uniwersal· 
nym zbiorowym, wiecznym. 

Maria Janion, GORĄCZKA ROMANTYCZNA. 1975, s, 66-69. 

„Słuchaj dzieweczko!" - krzyknie wśród igielku 
Starzec i na lud zawoła: 
„Ufajcie memu oku i szkiełku, 
Nic tu nie widzę dokoła". 

„Duchy karczemnej tworem gawiedzi, 
W głupstwa wywarzone kuini. 
Dziewczyna duby smalone bredzi, 
A gmin rozumowi bluini". 

„Dziewczyna czuje - odpowiadam skromnie -
A gawiedź wierzy głęboko; 
Czucie i wiara silniej mówi do mnie 
Nii mędrca szkielko I oko". 

„Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, 
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce; 
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu I 
Miej serce i patrzaj w serce!" 

z „Romantyczności" Adama Mickiewicza 

Ma rację Mickiewicz w tej balladzie czy nie~ Jeżeli ma, jeżeli po· 
winiśmy ufać „czuciu i wierze", a nie „mędrca nkiełku i oku", to dla· 
czego zaraz po lekcji, na której kazano nam entuzjazmować się tym 
wierszem, zabierano nas do pracowni przyrodniczej i uczono posługiwać 
się mikroskopem ł ( ... ) 

Czy wolno jakiegoś poetę uwielbić, postawić na pomniku, wywlasz· 
czając go z jego myślił Dlatego, ie narodowi potrzebny, a jego myśl 
nie bardzo potrzebnał 

z „Ziemi Ulro" Czesława Milosza 
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ADAM MICKIEWICZ, ZDANIA I UWAGI 

RZECZ ZANIEDBANA 

Jedna jest rzecz na świecie godna ludzkiej pieczy; 
Ludzie o wszystkim myślą, prócz tej jednej rzeczy. 

ŚRODEK 

Bóg nie nad głową mieszka, lecz w środku czlowieka, 
Więc kto w głowę zachodzi, od Boga ucieka. 

CURł 

Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego 
Zaczęla się najskromniej od słowa: d I a c z e g ot 

GDZIE NIEBOt 

Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; 
Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie. 

O CO KlOTNIA f 

Od chwili gdy zaczęli czarci z nieba spadać, 
Kłócą się dotąd, kto z nich ma niebo posiadać. 

NAUKA BEZBOŻNYCH 

Kiedy nad naukami bezbożnik pracuje, 
Strzeż się go: jest to zbójca, który broń kupuje. 

ATOM 

„świat widzialny jest atom!" Prawda astronomie I 
Za cói ty chcesz źyć cały tylko w tym atomieL. 

ROZPRAWA 

O czymkolwiek roiprawa, im dłużej się wiodła, 
Tym dalsza jest od prawdy, jak woda od źrzódla. 

MIKROKOSMOS, MIKROBIBLIA 

Cialo jest małym światem; dusza książką małą, 
W której spisano wszystko, co się w świecie stolo. 

BAJKA 

„Swiat ten jest czysta bajka!" Zgoda, przyjacielu; 
Lecz kaida bajka ma sens moralny na celu. 

OGNIK 

Mądrość świecka jest na kształt błędnego ognika; 
Błyszcząc zwodzi cię z drogi; gdy z niej zejdziesz, znika. 

RESZT A PRAWD 

Jest i więcej prawd w piśmie, lecz kto o nie pyta, 
Niech sam zostanie pismem - w sobie je wyczyta. 

ADAM MICKIEWICZ 

D Z I A D V. Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między 
pospólstwem w wielu państwach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dzia· 
dów, czyli w ogólności zmarlych przodków. Uroczystość ta początkiem swo
im zasięga czasów pogańskich i zwala się niegdyś ucztą kozia, na której 
przewodniczył Koźlarz, Huslar, Guślarz, razem kapłan i poeta (gęślarz). 

W teraźniejszych czasach, ponieważ światłe duchowieństwo i właścicie· 
le usiłowali wykorzenić zwyczaj połączony z zabobonnymi praktykami i zbyt· 
kiem częstokroć nagannym, pospólstwo więc święci D z i a d y tajemnie 
w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Zastawia się tam 
pospolicie uczta roimaitego jadła, trunków, owoców i wywołują się dusze 
nieboszciyków. Godna uwagi, ii zwyczaj częstowania zmarłych zdaje się 
być wspólny wszystkim ludom pogańskim, w dawnej Grecji za czasów ho· 
merycznyc/1, w Skandynawii, na Wschodzie i dotąd po wyspach Nowego 
świata. D z i a d y nasze mają to szczególnie, ii obrzędy pogańskie po· 
mieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza ii dzień 
zaduszny przypada okolo czasu tej uroczystości. Pospólstwo rozumie, iź 
potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę duszom czyśćcowym, 

Cel tak pobożny święta, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fan· 
tastyczne przemawiały niegdyś silnie do mojej imaginacji; sluchalem bajek, 
powieści i pieśni o niebouczykach powracających z prośbami lub przestro· 
gami; a we wszystkich zmyśleniach poczwarnych można było dostrzec pew· 
ne dążenie moralne i pewne nauki, gminnym sposobem przedstawione. 

Poema niniejsze przedstawi obrazy w podobnym duchu, śpiewy zaś 
obrzędowe, gusła i inkantacje są po większej części wierne, a niekiedy 
doslownie z gminnej poezji wzięte. 
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Kiedy Mickiewicz pisał „Romantyczność", niezwykle drobna część ludz
kości coś słyszała o „szkiełku i oku". Zachodnioeuropejskie pomysły nie tylko 
nic nie zmieniły w wioskach Litwy i Białorusi, nie tknięte nimi byly cale 
cywilizacje Azji, Afryki i w znacznym stopniu Ameryki. Od 1821 roku do 
dziś cywilizacja „szkielka" zdążyła poddać technice colą Ziemię - a także 

samą siebie. W okresie Renesansu krążył po różnych literaturach wiersz 
o ruinach Rzymu, przekładany z łaciny, także na polski (przez Sępa-Sza
rzyńskiego): „To miasto, świat zwalczywszy, i siebie zwalczyło, by nic nie
zwalczonego od niego nie było". Co jest o tyle aktualne, że i nowy Rzym, 
tj. państwo ogólnoświatowe, i jego wewnętrzna stagnacja nie leżą poza 
sferą prawdopodobieństwa. Biblioteki napisano o coraz ciemniejszych na
szych perspektywach i aż śmieszne, bo raptem wszystko układa się w stary, 
od tysiącleci znany wzór: autorytet rodzicielski zakazuje i ostrzega, krnąbrne 
dziecko nie posłucha i sobie zaszkodzi. („.) Nie można narzekać na brak 
przestróg i dość dokładnych przewidywań, ku czemu będą zmierzać opcje 
osiemnastowiecznej nauki i filozofii. Niestety przestrogi przybierały zwykle 
postać konsekwentnych zżymań się na tzw. prawa postępu, łatwo więc było 
je wyszydzić. („.) 

Mickiewiczowskie utożsamienie książkowej abstrakcji z dzialaniem złego 
ducha - w lirykach rzymskich, w „Dziadach", w „Zdaniach i uwagach" - nie 
zasługuje na zbycie żarcikiem, podobnie jak nie zasługuje na to demonologia 
Dostojewskiego w „Biesach". Nie chcialbym jednak, żeby te rozdziały o Mic
kiewiczu zostały zrozumiane jako lament nad utraconą niewinnością czy 
chęć powrotu do wyimaginowanej sielanki sprzed rewolucji naukowo
technicznej. Wiara przeciwstawiona rozumowi, nasza subiektywność jako 
ostoja wobec naporu „obiektywnych" konieczności i poddanego tym ko
niecznościom ruchu - ta romantyczna taktyka nie bardzo się udała, ani 
w jej wczesnej odmianie, której przykładem jest „Romantyczność", ani 
w jej odmianach późnych, posługujących się stylem sar~azmu, ironii oraz 
„polifonią" w powieści. Wyobraźnia wskazuje, gdzie może być ratunek: nie 
w oskarżaniu nauki, rzekomo odpowiedzialnej za wielkie unicestwienie, ale 
zupełnie innym obrazie człowieka i świata niż ten, jaki ofiaruje nam nauka 
osiemnastowieczna i jej pochodne po dziś dzień - o czym marzył Goethe 
prowadząc swoją „Wojnę Trzydziestoletnią przeciwko Newtonowi". 

Czesław Milosz, ZIEMllA ULRO. W-wa 1982, s. 143-145. 

JAN LECHOtil, OSTATNIA SCENA „DZIADOW" 

Oto znów zachrzęściło konopne powrósło, 
I płaczem się zanosi jesienna ulewa, 
I dawno zapomniane przyzywa mnie gus!o. 
Chodź ze mną! Naród ginie, a poeta śpiewa. 
Trzebaż więc znowu nocą włóczyć się na cmentarz, 
Znów ten cień, co z daleka przystanął bez ruchu, 
Na pierś położył rękę. Ruszył się. Pamiętasz? 
I idzie nic nie mówiąc. Ktoś ty? ktoś ty duchu? 
Wiem, każesz znowu w dawne wgryzać się wspominki 
I jakieś zapomniane przywoływać rysy, 
Byś potem twarz swą bladą odbarwił ze szminki 
I płaszcz swój bohaterski rzucił za kulisy. 
Skąd znam cię? Ach! ta przeszłość, przysypana pyłem. 
Pamiętasz słońce rzymskiej Kampanii na scenie. 
Ja chłopcem przechylonym przez galerię bylem, 
A ty synem kapłanki. Wspomnienie, wspomnienie. 
Kto to nocą o mury uderza więzienne 
I czyja na nich ręka: „Umarł Gustaw" - pisze? 
Kto do cara sypialni wszedł jak widmo senne? 
I czyj to głos „Do broni"! w noc śnieżystą słyszę? 
To teatr. Tylko teatr. Odstawiają płótna. 
Cóż to? Konrad na scenie? Do domu już pora! 
Musiała cię wymęczyć ta scena pokutna, 
A jutro musisz przyjąć posąg Komandora. 
Z wieńców liście się sypią i szarfy spłowiały. 
Melpomena odchodzi. Żegnaj, piękna różo! 
Te mury papierowe,'to przecież świat cały. 
Reżyserze! Co widzę? Zamek! Zamek burzą I 
I nagle śnieg na scenie i rampa zgaszona 
I luna ponad miastem. Widzisz owe kruki? 
Słyszycie wycie? To krzyczy matka Rollisona, 
Tylko że to już z innej i sztraszliwszej sztuki. 
Tego księdza, patrz, żolnierz uderzył po twarzy 
Za to, że nie chciał bluźnić Bożemu imieniu. 
Ach! po twoim teatrze już popiół się żarzy. 
Co to drogi Konradzie? Naprawdę w więzieniu? 
I tylko blask mu bije, jak nigdy z oblicza, 
Ta rana jest prawdziwa, nie pytaj, czy boli. 
Ach, ten Konrad! Tak wierzył słowom Mickiewicza, 
że zagrał nawet więcej, niżli było w roli. 
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PAŃSTWOWY TEATR LALEK W WAŁBRZYCHU, UL. MARIANA BUCZKA 16 

Dyrektor 
Kierownik artystyczny 

Kierownik literacki 
Kierownik plastyczny 
Kierownik org. widowni 

Kierownik pracowni 
Konstrukcje 
Pracownia plastyczna 
Pracownia krawiecka 

Pracownia stolarska 

Elektroakustyk 
B1ygada sceny 

Jan Henryk Szosta 

Bogusław Kierc 
Eugeniusz Koteria 
Paweł Jach 
Zygmunt Kraus 

PRACOWNIE 

Zofia Kusiak 
Henryk Rudyk 
Marian Kowalski 
Teresa Papierz 
Iwona Marek 
Stanisław Banyś 

OBSŁUGA SCENY 

Eugeniusz Kubiszewski 
Zenon Skrzypczyk 
Stanislaw Baranowski 

REPERTUAR PTL W WAŁBRZYCHU 

Matei Kopecky - „Johannes doktor Faust" 
Carlo Gozzi - „Król Jeleń" 

Jan Wilkowski - „Tymoteusz wśród ptaków" 
Vlasta Pospiszilova - „Wojna o echo" 

Stanisław Grochowiak - „Kaprysy Łazarza" (dla dorosłych) 
„Dialog na święto Narodzenia Chrystusa Pana" 

oraz 
„Co to będzie?" wg „Dziadów" Adama Mickiewicza 

Organizacja widowni (tel. 261-14) przyjmuje zamówienia na bilety codzien
nie w godz. od 10.00 do 14.00. Kasa czynna godzinę przed spektaklem. 

Państwowy Teatr Lalek. 58-303 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16 

Redakcja programu: Eugeniusz Koteria 
Opracowanie graficzne: Erwin Jeż 

Cena programu: 10,- zl 
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