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A głupi w;y I na kim się mleło, na was skrupi.
To póki o wskrzeszeniu Polski była rada,
O dobru pospolitym, głupi, u was zwada?
Nie można b;ylo, głupi, ani się rozmówić,
Głupi, ani porządku. ani postanowić
Wodza nad wami. głupi! a niech no kto podda
Osobiste urazy, głupi, u was zgoda!
ADAM MTCKIEWICZ
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Dyrektor

kierownik artystyczny
Zastępca dyrektora
Konsultant literacki
Kierownik muzyczny

BOGDAN AUGUSTYNIAK
ANDRZEJ RUCIŃSKI
JERZY KOENIG
JERZY ANDRZEJ MAREK

księga

VII, wers 504-510

Dlaczego teatr sięga raz po raz do dzieł niedramatycznych? Jest przecież takie
nieprzebrane bogactwo sztuk pisanych z myślą o scenie : od prastarego repertuaru wielkich Greków, aż po dzień dzisiejszy. Z tym dniem dzisiejszym zresztą dziwnie się dzieje
w teatrze, który - przynajmniej u nas - skarży się na pisarzy, że nie potrafią dostarczyć mu utworów, w pełni odpowiadających ambicjom reżyserów i wymaganiom
publiczności. Pewnie, są tacy, którzy potrafią napełnić widownię: Gombrowicz, Mrożek. „
I jest ciągle jeszcze przejmujący w swojej aktualności wielki repertuar romantyczny, jest
Wyspiański. A jednak mnożq się adaptacje: „Beniowski" Słowackiego, „ Wacława dzieje "
Garczyńskiego, no i „Pan Tadeusz"; w różnych adaptacjach, kolejno w Szczecinie,
Warszawie, Nowej Hucie, Rzeszowie a ostatnio znowu niemal równocześnie w Warszawie i Kielcach.
Czyżby w tym zwracaniu się do poematu dygresyjnego, jakim jest „Beniowski",
czy do epopei, jaką jest „Pan Tadeusz", nie kryje się jakieś poczucie niewystarczalności dotychczas znanych form dramatycznych? Czyżby formy te zaczęły zanadto ograniczać dzisiejszy teatr? Czyżby zaczął mu przeszkadzać w jego poszukiwaniu drogi do
widza utwór zbudowany z myślą o scenie, opatrzony didaskaliami, z mniej lub bardziej
wyraźnie i mniej lub bardziej sllomplikowanie zawiqzanym dramatycznym węzłem ,
który ma się zacieśniać i rozplątywać na oczach widza w kolejnych, tak a nie inaczej
przez pisarza ustawionych aktach i odsłonach I Chyba coś w tym jest, skoro współcześni
reżyserzy, biorąc na warsztat najbardziej wrośnięte w świadomość widza utwory z polskiego czy światowego repertuaru - coraz częściej ingerują w ich tekst, narzucają im,
czasem wręcz brutalnie, własną interpretację, aby zbliżyć je - z lepszym łub porszym
rezultatem - do swojej wizji świata.
Dzieło niedramatyczne z natury rzeczy musi być adaptowane: nie stawia reiyserowi przeszkód, jest dla niego otwarte, nieograniczone wolą pisarza. Reżyser jest
wolny. Może z tekstu wydobyć to, co chce.

Inscenizacje „Pana Tadeusza" mnożą się dziś - może właśnie z tego powodu.
próbowano ten Arcypoemat przedstawiać na scenie już dawniej, tylko eh~ ba
z innych powodów. Jest w tej epopei potężny ładunek dramatyczny, są fragmenty, które
di: proszą się o deski teatru: kłótnia w Zamku z księgi V, cała niemal Rada (księga VII),
rozmowa Tadeusza z Telimeną z księgi VIII. targi między Sędzią a Plutem, zakończone
nieoczekiwanym wtargnięciem księdza Robaka i policzkiem, wymierzonym przez Tadeusza Plutowi (z księgi IX), spowiedż Jacka Soplicy przed Klucznikiem z księgi X,
uczta w Soplicowie i kończący poemat polonez. Można długo wyliczać inne jeszcze
urywki poematu, które od dawna pobudzały wyobrażnię ludzi teatru. Zwracał na nie
uwagę Tadeusz Boy - Żeleński, rozkoszując się myślą o tych wierszach, oprawionych
jo.k klejnoty w piękne aktorstwo, kostium i dekoracJe.
Ale dziś to już chyba nie tylko to. Bo staje się coraz jaśniejsze, że dramatyczność·.
.. Pana Tadeusza" wypływa nie tylko z owych scenicznych fragmentów, lecz, że sięga
dużo głębiej, aż do jądra tego dziwnego
poematu, którego pozorna prostota wynika
z mistrzostwa operowania różnorakimi konwencjami. Gdyż konwencja literacka to przede wszystkim sposób widzenia świata. Reguły pisania są jedynie tego skutkiem. „Pan
I'adeusz" pisany jest ręką mistrza, który gra konwencjami, jak chce, w sposób dla
,~zvtelnika niemal niedostrzegalny, tworząc poemat nasycony liryzmem a jednocześnie
Io.godnie ironiczny, skłaniający się często ku komedii, wręcz farsie, a jednocześnie - tak,
jednocześnie - odsłaniający sytuacje dramatyczne, bliskie obrócenia się w tragedię.
I nagle wszystko ukazuje się nam w świetle idylli, w przedziwnym kraju, który zmą
cony przez Historię, nie przestaje być niezakłóconą niczym Arkadią.
Poemat, o którym sam jego twórca mówił w Epilogu, że jest prosty jak ludowa
piosenka, a. który przy uważnej lekturze okazuje się tekstem tak niejednoznacznym, tak
migotliwym, że na. dobrą sprawę najwybitniejszym historykom literatury z wielu już
kolejnych pokoleń nie udało się przeniknąć tajemnicy tej prostoty i tego bogactwa .
Może więc i dlatego „Pan Tadeusz" tak pociąga do siebie ludzi teatru? Może
widzą w nim bogactwo podobne temu, jakie niesie z sobą rzeczywistość? Rzeczywistość
oglądana jednocześnie z wielu punktów widzenia., w której żadna klęska nie jest klęską
ostateczną, i w której nie ma też ostatecznych zwycięstw - jak w życiu. Przecież nawet ów happy end - szczęśliwe zaręczyny soplicowskiej pary, Tadeusza. i Zosi, zarę
czyny godzące zadawniony spór między Horeszkami i Soplicami, historia. może skreś l ić
i dopisać mu inne zakończenie. Czy Tadeusz przeżyje Smoleńsk, Borodino, przeprawę
przez Berezynę? W najpogodniejszej księdze poematu stary Maciek Dobrzyński kracze
przy zastawionym wspaniale soplicowskim stole:
Zresztą

Cesarz idzie do Moskwy! daleka to droga,
Jeśli

Cesarz

Jegomość wybrał się

bez Boga I

Ale cóż mówić o zaręczynach Zosi. Jest w poemacie inny wątek, który sprawia.,
:i:e sielankowy pejzaż poematu jest jednocześnie sceną dramatu, dopełnionego w „ Panu
Tadeuszu" w co.łej rozciągłości. Scena dramatu księdza Robaka, dawnego Jacka Soplicy - ale też i dramatu Klucznika. Dramatu tym bardziej wyrazistego, gdyż poeta, który
go tworzył, rozumiał swoich bohaterów, wiedział jak patrzeć na świat ich oczyma.

Jacek niegdyś - wiemy o tym z relacji starego Klucznika - był jednym z tego
szlachty, ukazanej nam przez Mickiewicza w czasie zaściankowych aż
do absurdu dyskusji politycznych w scenie Rady z księgi VII. Tyle tylko, że celniej
strzelał. że lepiej pił, że czuł się przywódcą, że był butniejszy i bardziej pewny, i:i
szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. To przekonanie dodawało mu szalonej nadziei ,
gd y pokochał córkę magnata. No i przekono.ł się o nieprawdziwości tego tak chętnie
powtarzanego przez szlachtę przysłowia. „Soplicy Horeszkowie odmówili dziewkę".
Historia zwykła, zrozumiała w tym świecie pozornej szlacheckiej wolności. Ale jej konsekwencje wyrzuciły Jacka z jego dotychczasowego świata. Horeszko był przeciwnikiem
Targowicy i kiedy jego zamek oblegli Moskale, pałający zemstą Jacek, przypatrujący
się skutecznej obronie, nie wytrzymał i strzelił do zwycięskiego Stolnika. Strzelcem był
tłumu hałaśliwej

znakomit~m.

Horeszko zginął.
Jacka chwyciła wtedy w swoje nieubłagane ręce Historia. Nie stał się zwykłym
zabójcą, który z zemsty za poniesioną rzeczywistą krzywdę, położył trupem tego, który
mu popsuł życie. Okoliczności sprawiły, że stał się n ar od o w v m zdrajcą. Stał się
nim przypadkiem. W przedśmiertnej spowied'.?i powie swemu najzaciętszemu wrogowi .
K łucznikowi:
„Imię

zdrajcy przylgnęło do mnie jako dżuma.

Odwracali ode mnie twarz obywatele".

I oto staje się rzecz, która naznacza Robaka znamieniem wielkości. Zrozumiał
prawo historii, która jego prywatną zemstę zwielokrotniła do rangi narodowej zdrady. Bo przychodzi na narody taki czas, że prywatne życie staje się niemoż
liwe: nie ma już prywatnych cnót i prywatnych zbrodni.
nieubł.agane

„Aż

Bóg raczył lekarstwo jedyne objawić.

Poprawić się
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Zły przykład

Trzeba

dla Ojczyzny,

było okupić

zachętę

dobrymi

do zdrady

przykłady,

Krwią. poświęceniem się„.

Jacek, pod zmienionym, upokarzającym nazwiskiem Robaka, w habicie llwestarza,
całe życie obraca teraz w służbę ojczyźnie. Ciężką służbę. Więziony przez Prusaków,
zbity i wiedziony na Sybir przez Moskali, osadzony przez Austriaków w lochach Szpilbergu, ukrywający się i ścigany, ani przez chwilę nie rezygnuje z wypełniania swojej
pokuty, która staje się misją. Wie już, że nie może mieć „prywatnego życia". Jako
emisariusz usiłuje zawiązać spisek w swoim rodzinnym powiecie, przygotować powstanie nim jeszcze wejdą wyzwolicielskie wojska Napoleona.
Klucznik zniszczył wielki plan Robaka. Klucznik nie jest bynajmniej czarnym charakterem: określa go przecież w dużej mierze wzruszająca wierność starego sługi.
Tylko, że ta wierność staje się złowroga: Klucznik rozumuje jedynie w „prywatnych"
kategoriach: jeśli jeden z Sopllców, zabił jego ukochanego pana, to trzeba pokarać na
majątku i gardle cały jego ród. To, że właśnie ten niegdyś zabójca jest teraz sługą
Wielkiej Sprawy - Klucznika nic nie obchodzi. Niech ta sprawa przepadnie - byleby
brat Jacka Soplicy dostał po łbie, byle przestał kłuć w oczy swoim bogactwem. W ślepej
zaciekłości Klucznik potrafi zręcznie wykorzystać nastroje nastawionej już przez Robaka
do walki dobrzyńskiej szlachty a nawet romantyczny pomysł Hrabiego, i urządza zbójecki
i głupi zajazd na Soplicowo. Głupi. Powtarzam to słowo za starym Maćkiem Dobrzyń
s'kim, jednym z owej szlachty, który tak określił robotę Klucznika. Tylko, że głupota
może się stać również narodową zbrodnią. I staje się nią w „Panu Tadeuszu". Klucznik
i szlachta, która poszła za jego wezwaniem, nie nauczyła się niczego od Historii, której
Jacek był tak pojętnym uczniem. Zamknięci w ciasnym światku zaściankowych racJi,
w prywatnym pojmowaniu praw życia, przeoczyli najważniejsze.
Tylko, że w „Panu Tadeuszu" - tak jak w życiu - żadna klęska nie jest ostateczna. Ani klęska Robaka, ani tej stumanionej przez Klucznika szlachty. Robakowi
dane było odebrać śmiertelny strzał, gdy osłaniał własnym ciałem „ostatniego z Horeszków", Hrabię: kończąc swoją publiczną pokutę zamknął też wreszcie prywatny,
krwawy porachunek. I mimo wszystko, mimo zburzenia planów spisku, nie umierał
w rozpaczy. Bo wreszcie „stanęła wojna" która niosła nadzieje dla jego kraju.
A w wojsku napoleońskim zna\eżli się w końcu i dawni uczestnicy zajazdu na
Soplicowo. I przychodzi w poemacie ta niewysłowiona chwila, kiedy Historia przestaje
na chwilę ranić, karać i krzywdzić. Tylko, że czytelnik wie: ta chwila Jest bardzo
krótka. Tak krótk11, że może jest tylko ułudą, wywołaną marzeniem, tęsknotą poety.
MARIA

DERNAŁOWICZ

Ukazując (.„) zaród choroby, co rozkładał organizm dawnej Rzeczypospolitej, nie
jest poeta oczywiście chwalcą ani apologetą dawności. Nie jest wszelako również
jej bezwzględnym prokuratorem ni satyrykiem, choćby maskującym cierpienie. Jest
bowiem piewcą życia nie tylko tego, co się skończyło, ale i tego, co na tamtym
grobie jęło się rozwijać, piewcą odrodzenia narodu. A ten właśnie motyw pieśni jest
w owej ogromnej symfonii epickiej najistotniejszy.
Motyw taki, żeby się „mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni" mógł wybić
ponad inne i stać się najwyższym wykładnikiem całości, musiał się - rzecz jasna oprzeć nie o jakąś łatwą, wiotką złudę nadziei, ale o niewzruszony, wypróbowany
fundament przeświadczenia. Na czymże więc mogło się gruntować przeświadczenie
Mickiewicza, że typ psychiczny Polaka, nie tylko w tym jednym - fikcyjnym - wypadku, uległ już przeistoczeniu, że się przerodził faktycznie na wyższy, upragniony
ład, że oto pokonana już została szalona samowola i sobiepańska buta duszy szlacheckiej i znowu, jak ujeżdżony rumak, włączona w sforny zaprząg trudu polskiego?
Odpowiedzi na to pytanie szukać będziemy przede wszystkim w historii ks. Robaka; w niej skoncentrował poeta główną swą intencję twórczą. Oczywiście on to,
furią buty szlacheckiej zapędzony w bezdroża zbrodni, wyprowadzony ręką poety
przez ekspiację na drogę prawości obywatelskiej, wskaże nam najpewniej, gdzie
Mickiewicz umieszczał fundament optymistycznego przeświadczenia o odmienionej
naturze polskiej. P1·zy takim rozumieniu sprawy trzeba się zgodzić, że dla przedstawienia postaci ks. Robaka, dla przedstawienia zwłaszcza jego drogi odrodzenia zaczerpnął poeta sporo szczegółów nasuniętych mu przez życie emigracyjne, przez
kol eje doznań pokolenia polistopadowego.

STANJSŁA W PIGOŃ

Zakład

(w:) wstęp do „Pana Tadeusza"
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980

.„wielka panuje między nami niezgoda. Niezgoda ta polega w wielkiej części na
niejedności naszych opinii politycznych; i każdy dobry Polak obmyślać powinien
sposoby położenia jej kof1ca. Zbadanie natury i przyczyn tego złego. w:i:kazanie
środków na nie zaradczych jest jednym z przedmiotów najgodniejszych zajęcia troskliwej o dobro narodowe myśli obywatelskiej. Zostawując na później wynurzenie zupełniejsze naszego zdania w tym względzie, odwołujemy się tu do prawdy, która
i sama przez się jest oczywistą, i powszechnym doświadczeniem stwierdzoną; że nie
masz nigdy spółeczności bez spólnych uczuć i wyobrażerl celowi jej odpowiednie li.
że indywidualność narodów nie polega jedynie na zamieszkaniu ich na jednej ziemi.
na spólności języka, ale głównie na pewnej myśli ogólnej, która używotnia ich spół
rodactwo, na pewnej właściwości ich związku towarzyskiego, czyli - co jest jedno
i toż samo - na pewnych właściwych każdemu narodowi uczuciach i wyobrażeniach
politycznych, wyrażonych w wewnętrznym jego układzie i zewnętrznych stosunkach.
Kto więc mówi o jedności w narodzie, o jedności towarzyskiej, i chce ją otrzymać
przez abnegację uczuć i wyobraże1I politycznych, podobną prawi niedorzeczność;
jak kto by głodnemu radził wyrzucenie ze swego ciała wnętrzności . Chcieć jedności
w narodzie przez zaniechanie tego. na czym polega życie społeczne. jest to w rzeczy
samej radzić mu samobójstwo towarzyskie. (.„)
Czas zaiste skończyć spory, które wystawiły już na szwank sprawę ojczystą
i które nie lgną do serc powszechności polskiej. Pielgrzymi w krajach, gdzie naszt•
myśli wyjawiać nam wolno, powinniśmy dzisiaj wziąć się społem ku odbudou aniu na
podstawie narodowej, w zgodzie z ogólną dążnością ludów, jedynej polityki, która
naszą Rzeczpospolitę zbawić może, polityki polskiej.

„.nie podobna jl'st określić patriotyzmu polskiego wyrazami i zamknąć go w formule scjentyficznej. To pewna, że u poetów, mówców i politykćw narodowych polskich ojczyzna nie jest to miejsce, gdzie jest dobrze, nie jest to pewny stan
pomyślności, nie jest to pewny kawal ziemi, opisany granicami, za którymi kończy
się byt i działanie narodowe Polaka. Ojczyzna Polaków żyje i działa wszędzie, gdzie
biją wierne serca jej synów.
ADAM MICKIEWICZ

(w:) Literatura

Słowiańska. wykład

III kursu T. z 5 stycznia 1841
Czytelnik, Warszawa 1955

ADAM MICKIEWICZ
(w :) O objętości politycznej„.
„Pielgrzym Polski" 2 maja 1833 nr 4

Kiedy w czasie tworzenia się legionów młodzież polska, opuszczając krewnych,
dóbr, przekradała się pod chorągwie Dąbrowskiego i Kniaziewicza,
krzyczano na tych zbiegów, obwołano ich za szaleńców. Dąbrowski i Kniaziewicz
w ówczesnych pismach niemieckich wystawieni byli jako szaleni awanturnicy. Znajdował się mię.dzy awanturnikami zbiegły od rodziny Wincenty Krasiński, który póź
niej stał się rozsądniejszym.
O rozsądnych ludziach rewolucji ostatniej zostawiamy sąd pokoleniom. Może
nikt z tych, którym zarzucają błędy, nie będzie obwiniony o złe chęci, o brak miłości ojczyzny.
wyrzekając się

ADAM MICKIEWICZ
(w:) O ludziach

rozsądnych

i ludziach szalonych.

„Pielgrzym Polski", 27 maja 1833 nr 8

/a tu żyję prawie samotny, z ludźmi coraz mi trudniej, a im mniej ich widzę,
tym lepiej mnie. Przekonywam się, że się nadto żyło i pracowało dla świata tylko
dla pustych pochwał i ce lów drobnych. Zdaje mi się, że nigdy już pióra na fraszki
nie użyję. Te tylko dzieło warte czegoś. z którego człowiek może poprawić się lub
mądrości nauczyć. Moż e bym i Tadeusza zaniedbał, ale już był bliski końca. Więc
skończyłem wczora właśnie. Pieśni ogromnych dwanaście/ Wiele mierności, wiele
też dobrego. Będziesz czytał. Za parę tygodni druk zaczynam. Mnóstwo pracy w przepisywaniu. Co tam najlepsze, to obrazki z natury kryślone naszego kraju i naszych
obyczajów domowych. Leclwiem skończ ył; bo mnie już duch zrywał gdzie indziej, do
dalszych części „Dziadów", których kawałki oderwane mimojazdem pisałem. Z „Dziadów" chcę zrobić jedyn e dzieło moje warte czytania, jeśli Bóg dozwoli skończy ć.
ADAM MICKIEWICZ

fragment listu do Antoniego Edwarda Odyńca z 14 lutego 1834 r.
(w:) A. Mickiewicz, Dzieła t. XV
Czytelnik, Warszawa 1955

Rzeczywistą bohaterką „Pana Tadeusza'' jest Polska. Kiedy Mickiewicz ukazuje
tajemnicze knieje, ukazuje nam Polskę. jej odporność oraz ukryte iródła tej odporności; pietyzm Sędziego dla przeszłości, wierność Gerwazego wobec wygasłego rodu.
marzenia Asesora - to pietyzm. wierność i marzenia wygnańca, a ród 'v\lojskiego
dmie poprzez przeszłość i przyszłość Polski „ Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców
choroba, że im oprócz Ojczyzny nic sie nie podoba" - mówi Telimena ironicznie.(„.)
„Pan Tadeusz" jest krzykiem miłości i tęsknoty - i jednocześnie wspaniale skomponowaną deklaracją.

STORM JAMESON
Te kwiaty, barwne jak ulani, ci ulani, którzy są jak kwiaty, jednoczą w sobie
ludzkie działanie i wrzenia historyczne z niezmiennym rytmem przyrody, stawiając
je w centrum spraw świata. Czyż byłoby błędem twierdzić, że prawdziwie wielka
poezja zasadza się właśnie na tej jedności problemów ważkich i drobnych, łączy
w sobie pierwiastki trwale i przemijajace, z tym że elementy te winny być autentyczne i zawsze żywe? Poezja tej miary znosi wszystkie granice, jest darem, jaki
człowiek wspaniale władający językiem swego narodu - właśnie dzięki temu, że posiadł całe bogactwo tego języka - może złożyć ludzkości.

ROBERT VJVIER

Co podtrzymuje naród, który

utracił wolność? Czystość

Spektaklowi towarzyszy ekspozycja zorganizowana przez
Muzeum Literatury w Warszawie i Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Literatury, Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Łowiectwa w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Kielcach.
Wystawa trwać będzie od 16 października do 30 listopada 1982 roku.

We foyer

prezentują

swe prace uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

W spektaklu wykorzystano malowaną kurtynę - kopię obrazu nieznanego autora
XVIII wiecznego pt. „Szlachta na polu elekcyjnym", znajdującego się w zbiorach
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
Kurtynę wykonano w pracowniach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

jego duszy„.

K.R. SRINlVlt.SA IYENGAR
(w:) Pisarze

świata

Mickiewiczowi

Czytelnik 1962

W programie wykorzystano reprodukcje ilustracji do „Pana Tadeusza" wykonane przez
M.E. Andriollego
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Sezon teatralny rozpoczął Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach premiewidowiska zrealizowanego w oparciu o epopeję Adama Mickiewicza ,,Pan Tadeusz''. Staraniem Teatru spektaklowi towarzyszyła ekspozycja Mickiewiczianów
i pamiątek z epoki, a także wystawa prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych im Józefa Szermentowskiego w Kielcach.
Realizacja wystawy muzealiów stała się możliwa dzięki uprzejmości Muzeum
Literatury, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Łowiectwa w Warszawie oraz
Muzeum Narodowego w Kielcach, które wypożyczyły Teatrowi cenne eksponaty
ze swoich zbiorów. Natomiast konsultacja merytoryczna kustosz Muzeum Literatury - Zofii Wolskiej-Grodeckiej umożliwiła nadanie wystawie właściwego
rą

kształtu.

Wystawa wprowadzała Widzów w nastrój spektaklu i - dzięki XVIII i XIXwiecznemu malarstwu, grafice, broni i wyrobom rzemiosła artystycznego, a także
trofeom myśliwskim - wzbogacała wiedzę Widzów o narodowej przeszłości Polaków.
Natomiast wystawę prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
poprzedziło ogłoszenie przez Teatr konkursu na pracę plastyczną zainspirowaną
epopeją Adama Mickiewicza. Najciekawsze spośród zgłoszonych prac: rzeźb, pła
skorzeźb, akwarel, grafik, plakatów zostały zaprezentowane kieleckiej Publiczności we foyer Teatru.
Niniejsze wydawnictwo jest formą utrwalenia w pamięci niecodziennego faktu goszczenia w Kielcach cennych dzieł naszej narodowej kultury, które prezentowaliśmy w Teatrze od 16 października do 11 grudnia 1982 roku.

Celem wystawy jest, aczkolwiek w dużym skrócie, ukazać „Pana Tadeu sza" jako dzieło na
polskie, wyrosłe z wielkiej miłości Poety do ziemi ojczystej, z wiary w moralne odrodzenie narodu i w zmartwychwstanie ojczyzny.
Był „Pan Tadeusz" dla współczesnych przykładem budującej zgody narodowej i bezprzykła
dnej miłości ojczyzny. Był i do dziś w odczuciu czytelników takim pozostał. Pisany na
„pary skim bruku " poemat stał się dla jego twórcy ucieczką od przygnębiającej rzeczywi stości , był „piękną marą senną", która jego „duszę utę s knioną" przeno siła do kraju, gdy sam
zmuszony był pozostawać z dala od niego.
„Kraj lat dziecinnych' On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie.„"
Na wystawie powyższy dwuwiersz posłużył jako motto wprowadzające widzów w świat dzieciństwa Poety, jaki odnajdujemy na kartach poematu . Jes t to świat, w którym rzeczywistość
przemieszana została z baśniowością , w którym marzenie spełnia się jak w baśni i jak w baśni
ws kroś

wszystko ma swój szczęśliwy koniec. Kraj lat dziecinnych to przede wszystkim dom rodzinny
i okolice, a ojczyzna to Polska, której sława należy do przeszłości, w której wskrzeszenie
Poeta jednak nie traci nadziei. Na wystawie oglądamy widoki stron rodzinnych Mickiewicza
i wizerunek ich patronki Matki Boskiej Ostrobramskiej. Dalej obrazy przypominające ostatnie
wydarzenia z kart historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów: Litwy i Korony, a więc portret
Stanisława Małachowskiego, nawiązujący do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, portrety Tadeusza Kościuszki i Jakuba Jasińskiego - bohaterów pierwszego zrywu wolnościowego, mającego
na celu ratowanie ginącej ojczyzny i wreszcie „Kołacz Królewski" - alegoryczny obraz rozbioru Polski.
„O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie
Złożona - nie ma sił mówić O Tobie."
- napisze Mickiewicz w Epilogu .
Oglądamy duży c h rozmiarów portret Poety pędzla Walentego Wańkowicza, przyjaciela z lat
młodości , a poniżej w gablocie pierwsze , paryskie wydanie ,,Pana Tadeusza" i kartę rękopisu
poematu.
„Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną ... "
Wiedzeni słowami Poety przenosimy się w baśniowy świat soplicowski. Kurantowy zegar
z pozytywką wygrywa „Mazurka Dąbrowskiego". W niszach okiennych za szkłem w spaniałe
pasy kontuszowe, karabele, piękna zabytkowa porcelana z manufaktur polskich i światowej
sławy miśnieńs ka , dalej stare szk ło polskie - okazałe kielichy, karafki, kufle przypominają
biesiady urząd z ane na cześć gości soplicowskiego dworu. Na ścianach wiszą stare portrety
sarmackie. Prócz nich ucharakteryzowane manekiny przypominają bohaterów poematu: szlachciców w kontuszach, konspirującego Jacka Soplicę w bernardyńskim habicie, jego zagorzałego przeciwnika klucznika Gerwazego, w liberii jaką nosiła służba Horeszków oraz Zosię
w wieśniaczym stroju litewskim.
Któż nie pamięta mistrzowskich opisów polowań ukazanych w „Panu Tadeuszu", czy też
sporów zagorzałych myśliwych . Na wystawie przypominają o nich bogate trofea myśliwskie
- liczne rogi , wspaniała skóra z dzika, pokaźny c h rozmiarów wypchany niedźwiedź oraz
stara broń myśliwska.
Nie brakuje tu także przedmiotów codziennego użytku charakterystycznych dla tamtej epoki,
takich jak fajki, tabakiery czy wachlarze.
„Takie były zabawy, spory w one lata
Wśród cichej wsi litewskiej ... "
Wreszcie i do Soplicowa zapukała historia. Był rok 1812.
„O wiosno! Kto Cię widział wtenczas naszym kraju,

I. Fragment ekspozycji w planie ogólnym .

w

Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu."
- napisze Poeta, który jako 14-letni chłopiec był świadkiem przemarszu wojsk napoleońskich
przez Nowogródek.
Nic bardziej nie krzepi niż ujrzenie własnego wojska po latach niewo li i tym wojskiem Mickiewicz wypełnił dwór soplicowski. Wymieszał z sobą postaci historyczne z fikcyjnymi bohaterami dramatu . W scenerii Soplicowa oglądamy w portretach wielkich wodzów: Napoleona,
Dąbrowskiego, Poniatowskiego , Kniaziewicza. Nastrój zwycięskiego pochodu oddają sz tandary i proporce w narodowych barwach polskich i francuskich z czasów Księstwa Warszawskiego. Spełniły się marzenia bohaterów „Pana Tadeusza":
„Jest sława, a więc będzie i Rzeczpospolita."

* * *

Rozbrzmiewa trzeci dzwonek. Wypełniona po brzegi widownia Teatru w skupieniu
płynące ze sceny strofy poematu .

chłonie

ZOFIA WOLSKA-GRODECKA
kustosz Muzeum Literatury w Warszawie
2. Walenty Wańkowicz, Adam Mickiewicz na
Judahu Skale, kopia wykonana przez H. Markowską ,
olej, 91 x 70 cm, 1828.
Własność Muzeum Literatury w Warszawie.
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3. Karta

rękopisu

Własność

„Pana Tadeusza" A. Mickiewicza .
Muzeum Literatury w Warszawie.

5. Matka Boska Ostrobramska, kopia współczesna;
makata, Buczacz, pacz. XIX w.
Własność Muzeum Literatury w Warszawie.

6. ,,Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
święty i czysty, jak pierwsze kochanie ... n
(A. Mickiewicz „Pan Tadeusz")
4. I wydanie „Pana Tadeusza" (Paryż, !834), karta
Własność Muzeum Literatury w Warszawie.

tytułowa.

M. Fajans, Zaosie, litografia dwubarwna wg rys. N. Ordy, 27,5 x 34 cm.
Własność Muzeum Literatury w Warszawie.

8. Porcelana z manufaktur w Miśni , Korcu i Baranówce, XVIII w. i pocz. XIX w.
a także szkło użytkowe polskie, ś ląski e i czeskie, XVIII w. i pacz. XIX w.
Własność Muzeum Narodowego w Kielcach .
Gablota z karabelami.

10. Amorek, porcelana,
pocz. XIX w., Miśnia.
Własność Muzeum Narodowego
w Kielcach.
9. Waza, porcelana, pocz. XIX w. , Miśnia;
herbatniczka, porcelana, 1774 - 1815, Miśnia;
waza z pokrywą, porcelana, 1774 - 1815, Miśnia;
naczynie na prusz herb. , porcelana,
pocz. XIX w., Miśnia .
Własność Muzeum Narodowego w Kielcach .

I

'
13. Karafka, kielichy i szklanka, szkło bezbarwne, pacz. XIX w., Polska.
Własność Muzeum N arodo wego w Kielcach.
li. Dzbanek, porcelana, XVIII w., Miśnia
oraz filiżanki, porcelana, XVIII w.
i pocz. XIX w., Miśnia .
\\1asnosć Muze um Narodowego w Kielcach .

12. Pas kontuszowy, jedwab, ok. 1788 - 1797,
Słuck ,

sygn. Paschalis.
Muzeum Literatury w Warszawie.
Karabela polska z pochw ą, stal , skóra,
srebro, ok. 1730.
Własność Muzeum Narodowego w Kielcach.
Karabele, XVIII w.
Własność prywatna
Własność

14. Wachlarz z malowanym.i scenami chińskimi
i klasycyzującymi, kość slo n io wa (rzeźb iona ,
ażur), pergarnln, XVIIJ I XIX w., Francja.
Własność Muzeum Literatury w Warszawie.

15 . • O wiosno! k:to
Pamiętna

cię widział

wtenczas
w naszym kraju,
wiosno wojny, wio.mo urodzaju!

17. M. E. Andriolli, ilustracja do
,.Pana Tadeusza", akwarela, gwasz.
40 x 30,5 cm, 188 1 - 82.
Własność Muzeum Literatury w Warszawie.

Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
Ja ty/Iw jedną taką wiosnę mia/em w życiu" .

(A. Mickiewicz .Pan Tadeusz")
Fragment wystawy.

16. Karabin skałkowy piechoty francuskiej ,
XVIII I XIX w.; karabin s kałkowy piechoty
angielskiej, pocz. XIX w. i szabla
szwoleżerska, francuska, używana
w Pułku Lekkokonnym polskim gwardii
cesarskiej z lat 1807 - 14.
Własność Muzeum Wojska Polsk iego
w·Warszawie.

18. M. E. Andriolli, ilustracja do
.Pana Tadeusza", akwarela, gwasz,
40 x 30,5 cm, 1881 - 82.
V1a<ność Muzeum Literatury w Warszawie .

WYKAZ EKSPONATÓW:

19. Sekwencja myśliwska wystawy. Na fotografii trąba synalówka i trofea myśliwskie : niedźwiedź, skóra
dzika, parostki kozlów , poroża byków.
Własność Muzeum Łowiectwa w Warszawie.

1. Karta rękopisu „Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. Własność Muzeum Literatury
w Warszawie.
2. I wydanie „Pana Tadeusza" A. Mickiewicza, Paryż, 1834 r. Własność Muzeum Literatury w Warszawie.
3. Walenty Wańkowicz, Adam Mickiewicz
na Judahu Skale, kopia wyk. przez H. Markowską, olej, 91 x 70 cm, 1828. Własność
Muzeum Literatury w Warszawie.
4-11. Michał Elwiro Andriolli, Ilustracje do
Tadeusza",
akwarela,
gwasz,
,,Pana
40 x 30,5 cm, 1881-82. Własność Muzeum
Literatury w Warszawie.
12. Portret Tadeusza Kościuszki, autor nieokreślony, olej, 48 x 38,5 cm. Własność
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
13. Walery Eliasz Radzikowski, Klucznik
Gerwazy, olej, 93 x 63 cm, 1886. Własność
Muzeum Literatury w Warszawie.
14. Portret szlachcica, autor nieokreślony,
olej, 80 x 57 cm, koniec XVII w. Własność
Muzeum Narodowego w Kielcach.
15. Matka Boska Ostrobramska, kopia
współczesna. Własność Muzeum Literatury
w Warszawie.
16. I. Arou, Książę Józef Poniatowski, miedzioryt, 33,9 x 26 cm, ok. 1860, Rzym.
Własność Muzeum Literatury w Warszawie.
17. V. DiUain, Karol Kniaziewicz, litografia,
57 x 42 cm, po 1831. Własność Muzeum Literatury w Warszawie.
18. W. Śliwicki, Stanisław Małachowski, litografia, 39 x 52 cm, 1820. Własność Muzeum Literatury w Warszawie.
19. W. Śliwicki, Jakub Jasiński, litografia,
39 x 52 cm, 1820. Własność Muzeum Literatury w Warszawie.
20. M. Fajans, Zaosie, litografia dwubarwna
wg rys. N. Ordy, 27,5 x 34 cm. Własność
Muzeum Literatury w Warszawie.
21. J. Nilson, Kołacz Królewski, miedzioryt, 41 x 29 cm, ok. 1796. Własność Muzeum Literatury w Warszawie.
22. Karabela polska w pochwie, stal, skóra,
srebro, ok. 1730. Własność Muzeum Narodowego w Kielcach.
szwoleżerska,
francuska,
23. Szabla
1807-14. Własność Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
24-26. Karabele polskie, XVIII w. Wła
sność prywatna.

27. Karabin skałkowy piechoty francuskiej,
XVIII/XIX w., Liege. Własność Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie.
28. Karabin skałkowy piechoty angielskiej,
pocz. XIX w. , Tower. Własność Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie.
29. Dubeltówka skałkowa, pocz. XIX w.
Własność Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
30. Dubeltówka kapslowa. Własność Muzeum Łowiectwa w Warszawie.
31. Strzelba kapiszonowa. Własność Muzeum Łowiectwa w Warszawie.
32-33. Kosa z drzewcem z powstania 1794
roku, rekonstrukcja współczesna. Własność
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie .
34.Pas kontuszowy,jedwab, ok. 1788 - 97,
Słuck, sygn. Paschalis. ' Własność Muzeum
Literatury w Warszawie.
35. Pas kontuszowy, jedwab, 1791-94,
Lipków. Wła sność Muzeum Narodowego
w Kielcach.
36. Zegar stojący, szafkowy, ok. poł.
XIX w. Własność Muzeum Literatury
w Warszawie.
37 . Świecznik, mosiądz, XIX w. Własność
Muzeum Narodowego w Kielcach.
38. Wachlarz, kość słoniowa, pergamin,
XVlll/XIX w., Francja. Własność Muzeum
Literatury w Warszawie.
39 . Palenisko fajki ze sceną pasterską , porcelana, srebro, poł. XIX w., Czechy. Własność
Muzeum Literatury w Warszawie.
40. Palenisko fajki myśliwskiej, róg, mosiądz , I poł . XIX w. Własność Muzeum Literatury w Warszawie.
41. Tabakierka okrągła, czeczotkowa, I poł.
XIX w., Polska. Własność Muzeum Literatury w Warszawie.
42. Makata, Buczacz, pocz. XIX w. Włas
ność Muzeum Literatury w Warszawie .
pocz.
43. Amorek
z wazą, porcelana,
XIX w., Miśnia. Własnośc Muzeum Narodowego w Kielcach.
44 . Dzbanek, porcelana , XVIII w., Miśnia.
Wła sność Muzeum Narodowego w Kielcach.
45. Talerz, porcelana, pocz. XIX w., Korzec.
Własność Muzeum Narodowego w Kielcach.
46. Talerz, porcelana, pocz. XIX w., Baranówka. Własność Muzeum Narodowego
w Kielcach.

47. Herbatniczka, porcelana, 1774-1815,
Miśnia. Własność Muzeum Narodowego
w Kielcach.
48. Waza
z
pokrywą,
porcelana,
1774-1815, Miśnia. Własność Muzeum Narodowego w Kielcach.
49. Naczynie na prusz herb., porcelana,
pocz. XIX w., Miśnia. Własność Muzeum
Narodowego w Kielcach.
50. Filiżanka, porcelana, poł. XVIII w.,
Miśnia. Własność Muzeum Narodowego
w Kielcach.
51. Filiżanka, spodek, wzór cebulowy, porcelana, pacz. XIX w., Miśnia. Własność Muzeum Narodowego w Kielcach.
52. Filiżanka ze sceną rodzajową, porcelana,
pacz. XIX w., Miśnia. Własność Muzeum
Narodowego w Kielcach.
53. Filiżanka, wzór imari, porcelana, ok.
1750, Miśnia. Własność Muzeum Narodowego w Kielcach.
54. Filiżanka, spodek, porcelana, I 763- 74,
Miśnia.
Własność Muzeum Narodowego
w Kielcach.
55. Dzban,
szkło
bezbarwne,
cyna,
XVlll w., Czechy. Własność Muzeum Narodowego w Kielcach.
56. Kufel, szkło bezbarwne, cyna, XVIII w.,
Czechy. Własność Muzeum Narodowego
w Kielcach.
57. Kielich_ z nakrywką, szkło bezbarwne,
XVlll w., Sląsk. Własność Muzeum Narodowego w Kielcach.

58-59. Kielichy polskie, szkło bezbarwne,
ok. 1790. Własność Muzeum Narodowego
w Kielcach.
60. Kulawka polska, szkło bezbarwne, Il
pał. XVIII w. Własność Muzeum Narodowego w Kielcach.
61-66. Karafka, szklanki, kielich i kieliszek,
szkło bezbarwne, pacz. XIX w. Polska. Wła
sność Muzeum Narodowego w Kielcach.
67. Kielich, szkło b~zbarwne, medal ze zło
tej folii, ok. 1790, Sląsk. Własność Muzeum
Narodowego w Kielcach.
68. Szklanka, szkło bezbarwne, ok. 1750,
Czechy. Własność Muzeum Narodowego
w Kielcach.
69. Kielich, szkło bezbarwne, XVIII w.,
Czechy. Własność Muzeum Narodowego
w Kielcach.
70. Trąba sygnałówka. Własność Muzeum
Łowiectwa w Warszawie.
7 L Niedźwiedź, trofeum myśliwskie. Włas
ność Muzeum Łowiectwa w Warszawie.
72. Skóra dzika. Własność Muzeum Łowie
ctwa w Warszawie.
73-82. Parostki kozła. Własność Muzeum
Łowiectwa w Warszawie.
83-84. Poroże byka. Własność Muzeum
Łowiectwa w Warszawie.
85. Zając, trofeum myśliwskie. Własność
Muzeum Łowiectwa w Warszawie.

WYSTAWA PRAC UCZNIÓW
PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
IM. J. SZERMENTOWSKIEGO W KIELCACH

Plan ogólny wystawy

Tomasz Pietrzyk, Tadeusz Soplica
Praca nagsodzona I miejscem.
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TEATR im. STEFANA ŻEROMSKIEGO
Kielce, ul. Sienkiewicza 32
Telefony : 460- 48 centrala
447 -65 dyrekcja
475-00 kasa i organizacja widowni

Opracowanie wydawnictw a
MAŁGORZATA

ISKRA

Projekt obwoluty i afisza

TADEUSZ MAJ
Fotografie

ANDRZEJ PĘCZALSKI
JERZY PIĄTEK

DRUK I OPRAWA
DZIAŁ POLIGRAFll WRiTV
WARSZAWA, UL. CHEŁMSKA 9
ZAM 6/U/P/8J
NAKŁAD

1000 EGZ.
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