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Wokół Dziadow'' '' . 

Z „Dziadów" chcę zrobić j~dyne dzieło 
moje rwal'lte czytainia, jeśli Bóg dozwoH mi 
skończyć. 

Adam Mickiewicz w Ur§cie d-0 
Antoniego Edwarda Odyńca 14 Il 1834 
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WALERIAN KRASIŃSKI 
„.l,.. ~ ~. , f • : 

Drugi tom Mick'iewicza narnbił tu wiele hałasu. Klasycy gniewają 
się bardzo na „Dz:iady" i chociaż nie mogą odjąć niepo®QNtej imagi
nacji, powiadają, że za mało jest porządku etc. etc. Przeciwn.je ·zaś ro
mantycy znajdują geniusz twórczy, a koibiety tpłaczą nad ukochanym 
„Upiorem", wszyscy zaś •się pytają i ja ta1kże, dlaczego w „Dziadach" 
2-ga i 4-ta część, a 1-ej i 3-ciej nie ma? Oz.y to „Upiór' ma isłużyć za 
pierwszą część, aile .gdziie 'S'ię podziała lbrzecia? Co isię stało z duchem, 
któremu guślarz nie mógł dać rady etc. etc. 

* 
CYPRIAN NORWID 

(Lirst do Jana Czeczota, 
Warszawa 8 VI 1923) 

To - pamiętam, że dawno, dawno - było to jeszcze w roku około 
)<836, 1.kiedy tak odmienne było całe 1tło myśli w Eur01Pite, a ',,Dziady" 
pana Adama bY'łY mi ipotężną, jedyną nutą myśli 1 uc·z.uć, jak każde
mu„. te czy<tia.łem„. 

(1857) 

* 
GEORGE SAND 

Od czaisów łez i skang 'Prornków Syjonu nie wznióisł się :z. tak'ą mocą 
żaden głoo, aby opiewać przedmiot tak rozległy jak upadek narodu. 

• (1836) 

* 
CYPRIAN NORWID • 

Nie goclzi .się iprzemilczać, iż wyciągaoąc proroctwa dla siebie 
z ,poemaltu nałeżałoby mieć na uwadze, o ile sam poemat przytomnie 
i swolbodnie wykonany został. I 

Poemat ,„Dz.iady", 1pisany w czasie udręczeń i szarpań, jakie naj
sziLachetniejsze serca polskie obległy, jest raczej notatką geniuszu zie
mię .spod nóg swych traicącego. Dodawszy do tego sławną ograni>Czoność 
kryityków ówczesnych Mioklewilcza„ rozdarciie osobirstych serca praw 
i ciemnotę ogó[ną, wyipadło >bezwiednie, iż :wlSZY'Stkie iprawie najwyższe 
yoemaJtu ;tego uniesienia zwichnęły isię w bluźnier·stwa, tak ja!C ·z. wiel-



.ką gwałtownością wyparty w :górę ciężar, igdy już dalej podnieść się 
nie może, okręca się przewraca. 

Nie ' ipoety to wina... ale widzieć ją godzi iSię, zwłaszcza jeżeli pro-
roctwa w piśmie takim poozukać mamy. 

(1856) 

Boha~rem „Dziadów" jest głęboko czujący człowiek, miany za obłą
kanego przez ludz.i małych, dla ·których wsz)'5tko to, co przechodzi dch 
szkiełko kieszonkowe, istotnym przez. to samo nie jest. Tak wyiStąpił 
Mickiewicz, którego ·utworów ezęść 5«>0ra d dzilsiaj jesz.cze nie jest 
.jaisna, a był sfawny i jest sławny . 

(1860) 

. 
W Hteraturze ,polskiej jest 2 ~dwa) poematy milłosne, to jest pierw-

s z a część ,„Dzialdów" ·i „1W Szwajcar-i·i" - tylko dwa obejrzenia się 
miłości na siebie samą w całej literaturze narodu!..." 

(1882) 

* 
STEFAN ZEROMSKI 

.. „by imifość wszys.tkiego tego, co nazywamy ojczyzną, ·z.awarta 
w trzeciej części „Dziadów", nie .umierała w młodym 1POk-OlleniU), lby .się 
liczyć z :!1'ią, iby ona •była reliigią ,pozytywnego :rx>·kolenia. ( ... ) Żądałem, 
alby gdy ktoś itraci k'raj z oczu, gdy wąbpi - szedł do Mickiewicza, 
gdyż jeśli itam inie n~e ·z.na1dzie, to my więcej mu nic nie dam,v -
wtedy niech idzie: jest dla nas stracony. Naród .zabijany mus-i się bro
nić, muis~ 15zukać otuchy - u Mdckiewicza dą znajdzie. Cierpienia, ika.
tusz.e i męczeństwa zamordowanych z.a, .kraj w jpam'iętne Iata muszą 
na nas dzi.ałać - ·inaczej, •idąc ,pod ~ę !bezmyślnie, mówimy głośno, 
że ·z. bohaterami trzydziestych i sześćdziesiątych lalt nie mamy wspól
nego nic. mó'wiln}y: .byhi to igiłU1Pcy, a .tym samym my ·ju.ż: iiloci•). 

(Kielce H!86. Mowa na uczniowskim 
obchodzie ~-0czn1cy śmierci Mickie
wicza) 

* 
STANISLA W WYSPIAŃSKI 

KONRAD 

! 
Idę z dałeka, nie wiem, z <ra·ju 'C7.Y'li z piekła. 
Bły1>kawic gradem 

driy 1Ji.emia, z której pochodzę, 
we krwi brodzę, 
nazywam się Konradem. 

* 
STANISŁAW BRZOZOWSKI 

(„Wyzwolenie" \ 190~) 

~ic~ewic·z "".yk:azał, ~ lbeZ'Czynne, iprz.atwaxza·jące swą własną tra
dy<:J~ 1 zachodnią kulturę na wbiekltywne, iPOZlbawione sprawdZ'ianu 
sny Jedn~llki posiadają dziejowe znaczenie, gdy ipoz.ootają w związku 

z tradycJą n:aro<:l<Jwą. Ka·żda indywildualność musi ipoz..oo'tawać w z.wią•z

~~ ~ tradycJą wlłaLSnego nair<>du, gdyiż zawsze z niiej .wyrms.ta; znaczenie 
JeJ Jednak zależy od teg()\ co czyni. 

(1909) 

* 
JÓZEF PIŁSUDSKI 

PrzeL dlui.szy okres czasu więzienie !było częścią ku1itrury iP()llskiej. 
Smutne wy.znanie, a jednak .jest :w tym jakiiś czar i urok! Mickiewiez 
w jednym z najwięklszych swyeh .utworów, w n.arjpoiwaiżniej.szej tego 
utworu części, przenosi nas nile ,gdzie indziej, jak . tylko do więzienia 
gdLie wi~zień-ipoeta, IPO przeżyciu moralnym więzienia, ipo stworzeni~ 
tam s.wojego :Vięziennego włrumego życia .pilsze, że odradza się nowy 
człowiek': ,;narous elS:t ConradUiS". Rodzi się nowy człowiek wŃęzienny 

c~-0"".dek stwoi:z.ony 1Przez własną potęgę, .przez w!ła'Sllą siłę dusz.y, prze~ 
mienioną w diament, 1Jctóry rył najtwardsze iprzedmioty i potem ta.k 
c~dnie 1błyis.kał w mickiewiczoW5kiej .twórczości. Ten dfamelllt stworzyła 
siła ;-vewnętrzna człowieka, który przeszedł .przez twardą 1Prólbę. 

(1925) 

* 
JAN LORENTOWICZ 

,;Dziady" tO centralne niejaik<> dzieło ipolskiej poezji nairodowej. Przez 
dług·ie dziesiątki lat było ono najpotęiniej6zym węzłem SiPrzy.siężenia 

duchow~-0, które dla znacznej c-zęści· narodu stanowiło jedyną formę 
poHtycznego życiai. ( ... ) Posłyszenie głosu tego w przełomowej chwili 
dzilsiejszej jest dla P-0laka najważniejszą formą „su.rsum corda". 

(WUfLawa 1914) 



* 
LEON SCHILLER 

... twór<:zo wczy,tyiwać s ię w sanskryt ,1Dziad6w" ... 

(l!H9) 

* 
BOY (TADEUSZ ŻEI.;E:NSKI) 

„Dziady" .poznajemy po raz ,pier1wszy, n iles.tety, w s-zkoile, tto jest 
w owej a,tmoo.ferze nudy, przymuS'U i bak.alarsk.iego komentarza, w któ
rej sam ibóg poezji, gtlylby 7!stąpił na ziemię, ~ieniłłby .się w kawał 

mary·nowa.nej te-ktiiry. ( ... )Później poemat .ten staje się dtla nais jednym 
z wersetów wspaniałej mszy żałobnej, jaką kaza.liśmy poez.ji nasz.ej od.: 
pra;wjać na grobie narodowych nadziei. To byiła rola, !Prreciw której 
W~iańiski tar,gnął się zuchwale uistami Konrada w ,1Wyzwoleniu". 
Maim uczucie, iż z narodzinami w'Otlnej Polski. wielka poezja· nasza 
wchodzi w nową fazę; nie iSltanie się nam dalszą; przęciwnrl.e, ,raczej 
bli~z.ą! - ale inaczej: z zasuruęeiem się na drugi !Plan iezynnik'ów dy
daiktyczno-narodowych tym ba>rdzrej dotykaJl.ne staną się jej wartości 

ludzkie i arty.styczne. 
Wówczas, .pattrząc wz.rok•iem nie zamglonym łzami, ujrzymy tym wy

raźniej, iż ,,Driady" Adama Mickiewicza są jednym z najśmielsz.ych 
czynów ipoetyckioh w literaturze śwjata. (Jest w tym (pewna ironia lQ,<Ju, 
że .świat nigdy się o tym nie dowie!) Ndigdy chy1ba IPoe'ta iswdbodniejszą 

nogą nie stąpał IP<> krainie rzeczywi:stoś<:i ·i fanltazji; nie •bra~ śmie1'szą 

ręką, tuż Obok siselbie, najbliższych, reailny.c;h zdaneń, aby je rozpinać 
w tak Ollbrzymie per.s.pe~ywy. 

(1920) 

* 
KONRAD GÓRSKI 

Bez.radność człowieka rozumu wob& cudu jeist w „Dziadach" dra
styczną ilootracją owej bezisfilnośc i raejonaJl.i1styeznej przy zetknięciu się 
re zjawiskami ducha. ( ... ) ,,.Dziady" są manilfestem walk'i z racjonaliz
mem, Jttóry JPrzez swą wyląezoość i i jednc;kierunkowość zamY'ka oczy 
na na1jigilębsze tajemnice wszechświata. 

(1925) 

* 
ANDRZEJ PRONASZKO 

AIC!am Mickiewiicz, autm- :pierwszego na sw1ecie faktomontażu sce
picz.nego, tej formy rta,k dzilsiaj modnej {,,DZl!ady"), jest zarazem pierw
bym w odnowieniu koncepcji teatru symuFta.nkznego i poozukiwa'Czem 
nowych dróg teatru. 

(1934) 

* 

ANTONI SŁONIMSKI 

Żaden chyba naród na. świecie nie ma m iisterium narodowego, które 
byłoby zdolne <prz.emiawiać języhlem tak żywych wzrU1Szeń. Są jeszcze 
na świecie mroczne aleje w Tuhanowicza<0h, cerkiewk'~ drewniane, 
krzyże na rozista,jnych drogach, świtici nad Ulimi !ten ISalill 1k<S iężyic roman
tyczny. Są na świiecie cele więzienne, sa'lony wamszawskie nic prawde 
nie z.mienione, 1esit i Nowosikow, •i !krzyk Rdllisonowej brzmi skargą 

stokroć jeszcze zolbnymioną. Ale grjzież są na świecje uczucia:, które 
.mogłyby n-ajwJększego choćby poetę r-0.zipailić, wmieść do tych wyżyn 
.natchnienia? Miłość narodu, wiara w naukę Chrystu'S<ll i czułość naj
wyiJsza na ludzkie cier.pienile - czyri: może 1Się dz,i'Ś złączyć q; taką dy
na'mitcz.ną ipOltęgą wyzwala•jącego słowa? 

O.grom natchnienia zawarty w ,,Dziada,ch" jeist ibogaclwe!m narodo
wym, ale bo;gactwem dość kł<Jjpotliiwym. „Narodowo" myśląey ~odzie
nie<: ·czy mą,ż stanu patrreć 1się mooi na tę egzalitację najwyilszą chłod
nym i podejlrzanym okiem. Po .czyjej ma 1Stanąć stronie w wiecznym 
~porze między Rollłisonową a Nowosd-lcowem? Slow.a „ra'Cja stanu" 
bl iliisze mu być muszą od krz.Y'kU >ro21paczy matk~ Rollilsona. K~ wie, 
czy wr&zcie k'toś odwainiej1Szy nie nazwie wielkiej ,poezji na-rodowej 
„zjełczałym ddeal·izmem" łub ,JPię.knoduchostwem". Po czyjej stronie 
~taje dziś ta poezja, 11clóra walczących roLumem .wyzywa; na serca? 
Geniusz Mkkiewicza sprzymierzy się ,z. !tymi, którzy praigną n~ść dailej 
to wyzwanie JSerc i w wierszu „ja' i -0jczyzna to jedno" zaipraigną •z.m'ie
nić słowo „ojczyzna" Ula słowo „ludzkość". Czyż autor ,,IDziadów" prze
stał być poetą narodowym? Nie. Ten poeta zjawilać isię ibęd·z.ie jak. dueh 
na Olbrządku „,Dz'iadów", duch, którego niełastwo nasyeić i . odżegnać. 
Prochy Mic!Ciewkza to -nie martwy proch jprzelszłości, nie proch, lecz . 
dynamit. 

(1935) 



* 
JAN LECHOŃ 

OSTATNIA SCENA Z „DZIADÓW" 

Oto znów zachrzęściło konopne powr~o. 
I płaoez.em się za.nosi jesienna u!lewa, -
I dawno zaipoomniane przyzywa mnie gu5ro. 
Chod·ź ze mną! Naród ginie a poeta śpiewa. 
Trzebaż więc znow.u nocą włóczyć się na cmentarz, 
Znów .ten e'.eń, co z da[eka przy.stanął bez ruchu, 
Na pierś połOIŻył rękę. Rttsiz.y się_ Pamiętasz?• 

I idzie, ni<: nie mówiąc. Ktoś ty? Ktoś ty, duchu?· 
Wdem, ka.żes·z. znowu w dawne wgryzać się WISipoanink.i: 
I jakieś z.aipomniane przywoływać rysy; 
Byś ,potem 1warz swą bladą odbarwił ze szminki! 

_ I .płarsi..cz swój bohatertski rzucił za kulisy. 
Skąd z.nam cię? Ach! ito iprzeszłość, .przY'syipana pyłem. 
·Pamiętasz S'łońce rzymskiej Kampanii na scenie, 
Jai chłopcem przechylonym przez galerię bylem; 
A ty .i;ynem kapłanki. Wispomnienie, W':51Pomnienie. 
Kito to nooeą o mury uderz.a wdęzienne 
il czyja na nich ręka: ,JUmairl Gustaw" - pisze? 
Kto do CaTa sypiallni wszedł jak widmo senne? 
I czyj to głos ,..Do 'broni!" w noc śnieży.i;tą slyszę? 
To iteatr_ Tylko tea:tr. Od-..tawiają płóltna. 

Cóż to? Kon.rad na scenie? Do ldomu już pora! 
Musiała cię wymęczyć ta scena pokutna, 
A jutro mus.ilSz przyjąć posąg Komandora~ 
Z wieńców liście się SY!Pią i szarfy spłowiały. 
Melpomena <?d<:hodzi. żegnaj, piękna· różo! 
Te mury papierowe, to przecież świalt cały. 
ReżY1Serze! Co wildzę? Zamek! Zamek burzą! 
I nagle śn ieg na scenie i rampa •z.garszona• 
I łuna jpOnad miastem. Widzisz owe kruki 
SłysLY'SZ wycie? To •k!rzyc_zy matka Rol'li!OOna, 
Ty[ko że to już z innej i strasz.liw.szej s:zituki. 
Tego księdza, patrz, żołnierz uderzył po twany 
Za to że nie chciał b1u:bnić Bożemu imieniu. 
Ach! rpo twoi.an teatrze już popiM się żarzy. 
Co to, drogi IKonraldzie? Naprawdę w więzieniiu? 
I tylko ,blask mu bije, jak ni.gdy z oblicz.~ 
Ta rana jest prawdz.iwa, nie pytaj czy boli. 

TUHANOWICZE. OOM „MA'RVU". 

TUHANOWICZE. MUROWANKA A. Ml0Cł6WICZA. 
Dwa Mrożne oknc pdlcoj11 A. Miekiewiczo. 
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Figura Miokiewicz<i przed ustow'ieniem no cokole. 

Ach, ten Konrad I Tak wierz.ył 'Słowom Mi<:'kiewic:ia 
Że ·La.igrał nawet więcej niźli było w roli. 

prz.YJPisane Józ.efowi Węgrz.yn<mi 

* 
LEON SCHILLER 

„DZIADY"! 

- C<>! Dz.isiaj? W nowej Polsce?! 

• 

(Londyn 194"2) 

__. O co chodzi? O aniołów, o duchy zmarłych, czy o ca'l\5ki<:h katów? 
- Nie, o k!Siędz.a Piotra! 
- Potworna brednia! Stare ·brednie, wciąiż, jaik widz.ę, w mocy.„ Ależ 
k!siądz Piotr nie wlecze bohatera narodowego do ~~ :papieża. Nie cz.yni 
go niew<>lnikiem kllechów, tylko samobiczującego .się Mic'kJewlk:La: pod 
mat;ką megafomana, urojeniem nadczłowieczeństwa opętanego pod ma
.soką Konrada., poprz-ednika Raiskolnikow.a, iprowadzi (ni•by prototyp Por
firego w szlachetniejszej edyicji1) na drogę poSiłusz.nego żołnierstwa, 

tam, !Jcędy IPOSZli nie ur.ojeni, lecz uecz.ywiści tbohalterowie: Rolliron, 
• Cilchowski ·i tłum nie urojonych, •lecz rz;eczywils'tych męcz.enników, zna

nych z opowiadania Sobolewskiego, tam, .gdzie po cał·kowiftej swej kon
wer.sji yPodiltycznej, nie mi.stycznej) znalazł .się Mickiewicz, redakitor 
„Trylbuny Ludów", twórca łegionu polski~o we W~dszech'., ża;rliwy ka'
tolik, ale jeszrcze rżarHwszy wróg . faryze\i.5WW1Ski<ego „kości<l'la urzę

dowego". 
(19418) 

* 
BOGDAN KORZENIEWSKI 

Ka:żde 1po!Coleni.e ma święte prawo do własnego pojmowania „Dz.ia
dów". Nasze, :rozdzielone od ipaprzednich wielkim iprz.ełomem' rewolucj i', 
lltla to !Prawo w stopniu chy<ba najwyiższym. Ai !Przelra.żenie ogaornia, 
gdy !Się ,pomyś.Ji, ja'k z tego .prawa nie umie skorzy.stać. 

Wydawałoby się na zdrowy rozum, że ic:zaisy ldz-i5-ieisze 'Są jaklby 
stworzone do tego, aby wydobyć całą uśpioną .siłę z .teatru Tomantyików, 
·kltór.zy U1Starwiili nam najciekawszy w świecie nowożyitnym dramat po
lityczny. Kiedyż ibowiem, jeśli nie dzisiaj, nadarza się l~ okazja 
do zrobienia na przykład osta:tecznych porachunków · z tym żałoonym 

lamenltem, jakiilll dotąd wypełniono „Dtiatdy". Je.5t coś głęboko .upoka
rz.a·jącego w tradycyjnym rozumieniu tego gniewnego poematu jako 
wcielenia „martyrologii narodowej". Ilekroć w .rok.u Mickiewkr.owskim 



• 
natykałem >Się na tę „mairtyrologię" .przeniesioną żywcem w błogiej 

nieświadomości dobrego i złego z innej ~ki', tylekroć doznawałem 

aż bole511ego zldumienia. Cóż to naprawdę ma W\Spólnego z namiętnym 
poematem, w k'tórym · ka;żde .słowo ari dygoce od groźnego, męskieg-0 
gniewu na dławideli wolności? Od la't zaipadły .się P-O<;I ziemię i zetlały 
tyranie, w które .godziły ite nieulękłe .słowa, a one żyją ciągle tym sa
mym .szilacheltnym wzburzeniem. Trzask poHcików wymierzonych 1przez 
poetę demięzicom słychać ciągle i będzie Głychać 1Póty, ,póki nie ustanie 
gwałt O,Xl'petniany przez naród nad narodie'm il iprzez człowieka nad 
c2lłowiekiem. 

Ni·kt dotąd nie n~isa1 politycznej his.torii ,1Dziatlów". A mają hi
storię niezwykłą. Jak żaden inny .utwór u nas 'i jak żaden inny utwór 
nai świecie złączyły s ię ·z losami narodu w cza•sie niewolli. Przez tbli'Siko 
sto lait sprawowały więcej niż „rząd dusz". Poematem tym Mickiewicz 
zdobył nad narodem władzę, IP<> jaką nie mógł sięgnąć żaden z trzech 
cesarzy W'l"az ze swoim aiparatem przemocy: policją, wojs kiem, admi
nistracją, l5zkolnictwem1, wiernopoddań~zymi ;pantiami poliityczny:mi. 

·Byłoby nilewątrr>liwie ibłędem sądzić, że to na·jpraw'dz•iWJSze panowa
nie nad lu•dźmi uzyskał .przez schletbianie ich 'Sła!bości. „Dzia>dy" nie 
aipelują do uległych i zrozpacwnych, ale do nieprzejednanych i wie
rzą'Cych. Wystarczy przepowiedzieć sobie 111a świeżo relację Sobolew
skiego w więzienitu .czy <>,powiadanie Adolfa w salonie warszawskim, 
aby .zrozumieć; jak ubliża poecie iPOsądz.enie o apel do W'Spółczucia. 

Z tych fraigmentów dramatu, pozornie na•jbaroziej „martyrologi'Czny<:h", 
a;L .bucha iIJrotes't zwrócony do Judz:i isilnych. Jeś1i wywO!łują one łly, 
oo takie łzy, zai które oprawcom ,przychodzi drogo ,płacić. Na tych opo
wiadaniach - nile zaiporhinajmy! - wyrasta1i polJscy rewO'lucjoniści. 
Wised:z:iał d01brze ca·rnki żandarm, cz.emu prawie 1Przez cały wiek ścigał 
tomiki ,;Dzia<:iów częśoi III" ,prz.e'my<:ane przez granicę ·i czytane przy 
zaJsłoniętych oknach. 'Mało 11dtóre dzieło iszituki na. świecie ldostąpilło tego 
nieżwykłego wyróżnienia, że :z.wracało .przeciw sobie na równi z waJ
czącymi ludźmi całą jpOtęgę organizacji ,pańlstwo'wej . Ten za"Sz.czyt 
przY1Padał w udz.iale zazwyczaj pismom poliltycz.nym. 

N iestety, to nire rewoiucjoniści ,pode}mujący wa~kę z przemocą na
. rodową i '$p<>łecz.ną uralbiali -0statecznie .prs.a111y i .sceniczny sąd o ,,.Dzia
dach". Bardzo 5zybko zagarnęło je dla siebie mieszczań'Stwo i wyipeł
niło po ib'I'zegi swoim przerażeil'iem j .swoją niewilarą w możność 

:z.miany odwiecznego •porządku świata. W ich doświadczeniu historycz
nym zaw1Sze .w .Stosunkach między narodami jpanował ,gw.atllt, morder
stwa i raibunek. Polltska zdobyła <pod tym 'wz,ględem wiedzę wyjątkowo 
bole'Sną. Nie :by>ły jej OSl'JCzędzone .żadne z. 'krzywd ani! ri:atdne z upoko
rzeń niewoli. Toteż w wykład·1'ie mies.zJCz:ańlskill11 ,,Dziady" przeobraziły 
się nie, do lpO'Znania~ Groźne .wyłbuchy gniewu zamieniły 1Się w bezsilne 

skargi, namiętne wezwania do walki z ~yranią - ·W 1Prooby o. zmiło
wanie. W tej inteiipretacH „Dziady" zaczęły przy.pominać jak'ieś strasz
ne i nawet odraża•jące Zaduszki polskie. Cały nairód •z.a!Siadł u bram 
cmentarza z uma-rłą ojczyzną 'i obnażał spośród fachmanów swoje za
ropiałe rany d kalectwa. Wszystko dla w~ebrania u wolnych narodów 
jałmużny litości. 

(1956) 

* 
JERZY GROTOWSKI 

Chodzi tu o zbilorowość ipoddaną rygorom obrzędowości: .niczego się 
nie odtwairza, nie 1Prz.ed.s'tawia1, ~le uczestnic-z.y się w IJ>ewnym ceremo
niaae, kltóry wyzwali.a podświad0tmość zibiorową. ( ... ) 

Akltorzy zaczynają gusła od czegoś w rodzaju z.alba.wy. Z kręgu wi
dzów :ii aktorów „wyliczają" - tekstelm Mliickiewicza - piserws·zego 
,,iprzodownika chóru" ~upiora, a ipóźniejsz.ego !Konrada). Ta zalbawa 
pr.zer.a-sta. w coś s.akl"alnego, !Uczestnicy wzywają zima.rłych i naityc-h
miaist sami odgrywają ich role. ( ... ) 

Wiellka iiim.Pr<>wizacja. Traktowana zazwyc-z.aj jakb !Pełen patosu 
bunt metafizyczny, 1Pa1Sowanie ·się dednost·ki z :Bogiem, wydała się nam 
mater.iałem do zademonstrowania iragi7JI11u i naiwności zibawicielsiwa, 
jego don.lruiz.o'terii. ( ... ) 

Mondlog Gustawa-Konradai 'UlpodOlbniliśmy do drogi krzyżowej. Gu
staw-IKomad .posuwa się wśród widzów elaipam:i, jak Chrysltus między 
sta<:jami męki. ( ... ) Jego ból ma !być autentyczny, 'jego ipoczucile misji 
:zlbawioeielskiej - 15z.czer~ a nawet .pełne tragizmu, ale :reakcje - n,a,iw
ne, bliskie, dziecięce'lnu dramatowi niemożności. Chodzi tu - ipo>dobnie 
jak w ca':łym 1przedstawieniu - o :zJbudowanie jakilej'ś .swoi!stej teatral
nej <lialeldykd: zabawa i Q;brzęd, tragizm i igrotes·k'a. ( ... ) 

Sens 'Pr.zedis.tawienia o.grrilskujemy w LmprowizaC'ji. 1W 1maczeniu za
wężonym mbżna by mówić o tym, •jalk cieripienie rotlzi świlait nadprzy
rodzony, a 'także o 1tym, ~ 1bunt isamotny i WiSZystko ogalI"niaijący jest 
beznadziejny . 

(1961) 

* 
KRZYSZTOF WOLICKI 

Zairyzykowałibym twierdzenie, że i:nscenimltorowi ,,Dziadów" .zawsze 
grozi dwojakie - w zwiąś:u z 1trY1Ptyku częścią drugą - rriebezpie
czeńlstwo. iPo pierwsze - może ją z.byt silnie zakotwiczyć ·W czaisie 
.i mieiscu historycznym: wtedy troista.i nawa ldramaitu stanie w bezru-



" 

chu. stra~i nośność. Ńie trudno pojąć dfaiczeigo: gdy teraźniejszość, czas 
d:i.ialla.nita ,,Dziadów"• OGadzona będzie iJbyt mocno w •hilstO"rii, również 
ich część tiri.ecia, przysz.lość, er.as wi"z-H, istanie się dla dzisiejszego 
widza iprzes2'Jlością, wielką recytacją historii nie całkiem B!Pclnionej. 
Niebezu>ileczeństwo drugie, niejako odwrotne, · polegałoby na rtak'im 
uogó'lnieniu i wyabstrahowaniu czasu działania ,,!Dziadów", że widz nie 
2Xioła. nawiązać konkretnej emocjonalnej więzi · ze zdair:z.eniami• dramatu: 
maże w:tedy wiprawdzie wszyistko zr02lllllieć, ale nie IPOltrafi ,,,Dziadów" 
i'S'totnie 1pr:z.er.iyć. Jesteś.my więc, mimo całej doSkonałości dramatur
gicznej drugiej częś<:i tryl!)tyku, na 'bardzo wąskiej ścieżce. 

(1962) 

* 
JERZY ZAWIEYSKI 

Konrad nie chce zejść ze sceny. 
(1966) 

* 
JAN KOTT 

-R~rtuar lrOIIll~ntyczny stał się dziś w !f\ol!sce dosyć poWJSzechny; 
przede ws·zY'Sbkim dotyczy rto ,,Dziadów". ,.Dzilady" są utworem tak bo
gatym, że cokolwiek 1Się z nich pokarź..e, jeżeli tylko potra11"i isię dobrze 
pokazać, to już j~t wiele. Fald, iże ,,!Dziady" 1Staly .się w pewnej mie
.r:z.e chlebem IPOWszednim teatru, ~e ,nawet tea!try iro~rządzające mały
mi ~ i niewysitarczającymi środkami /technicznymi próbu•ją g.rać 

,;Dziady", jest według mnie -jednym ·z powaiżnie}szyeh osiągnięć życia 
teaitralnego o.sta1tniich lat. 

(1966) 

* 
KAZIMIERZ DEJMEK 

· Kiedy (w 1967) 1Przy<sz.ło Tealtrowi Narodowemu uezcić solennie pięć
dziesilątą rocznicę Rewolucji Paźdz:i-ernikowej, ·pOIStanowilem, że ,,Dzia
dami" właśnie - dramatungia światowa niewielu dziełami równie 
wielkimi, skierowanymi ,..in .tyrannoo" może się poszczycić. Ostatecznie 
nile tyliko nasz straszny Litwin nie lUb~ iearaitu, nie 11.libil'i. go również 
!bolszewicy z Len1nem na czele. (.„) 

,,Dziady" są dla mnie c'hyba na•jwiększyim .rewolucyjnym utworem 
litter.aitury dramatycznej świata. Być morle nie tył.ko dramatycznej. 

(11179) 

* 
MARIA JANION 

Mówi się, że Mickiew:cz naipis~ł tragedię z dziejów Polski. Ma nią 
1być JII część „Dzialdów". Ale czy termin tragedia nie •bywa tu używany 
w 1sensie potocznym - jako wielkie niesz.cz.ęście? Bo dzieje Polski 
w tym .ujęciu nie są tragiczne - to hi.lstoria ofiary, od•kupien"ia i zba
wienia. Nile ma konfliktu nie.przezwyciężonych racji - pojawia się zaś 
boski plan, którego 'Spełnienie wylducza tragedię. Jes.t tylko może bo
hater" tragiczny - to Konrad, d91p61ki nie zrozumiał b oo kiego planu 
i w'.dział konflik't między swoją a boską racją. W „1Dzia<lach" możemy 
obserwować,, jak mesjaniz:rn n ilszczy toragiz.rn. 

(19'71) 

* 
KONRAD SWINARSKI 

„Dziady" 1to wtwór traktujący o 1Pro1blemie „ja, kosmos i społecz.eń
stwo", czy też „ja, •społeczeństwo ·i· 1kosmos". W pojęciu „'kosmosu" 
mieści· ię właśc iwie wszystko, także ,;Bóg", „życie"; jest tu również 
i. odbicie dr-ogi człowieka do doskonałośc i'. Droga ta jes t (pełna klęs k. (. .. ) 
Proces przemiany r"ealizacji idei osobisitej w. ideę społeczną, ukazany 
przez Mickiewicza, ma charakter uniwersalny. Dlatego jest on ważny 
i obowiązujący 1 <lziiś. Gdy człowiek nie ma me>i!liwości 1pelnej Tealil.acji 
w swoim konkretnym życiu, wówczais sama ·idea· nalbiera dla niego 
wszechpotężnej wartości. ( ... ) 

A ideą „Dziadów" jest is.prawa doskonalenia, 'której cel ootaiteczny 
.polega w końcu na przezwyc iężeni·u prnez człowieka wszelkich ziem
skich ograniczeń. ( ... ) 

„Dzi1ady" jesit to · utwór z.rodzony z nienawiści, przeciwko 111iewO'li. 
Ale jeżeli •identyfikuje 1się to pojęc ie tylko z niewolą, wynilkającą z da
ne.go uklładu 1P01Hycznego - wówczas zadaje s ię kłam samej ildei. utwo
ru Mickiewicza. Inter.pretująe go w Itaki sposób ·~tępowaUbyśmy 

Wbrew :pods tawowej .za.sadzie światopoglądu romantyc znego. Człowiek 

ibowiem jest także 1niewoln ikiem samego s iebie - ten .prdbllem roz:pa
trywali romantycy. drążąc głębię istoty. ludzkiej. Roma:ntycy dQbrze 
wiedzieli, że człowiek może być jednocześnie w ró:ż.nych Fliewolach: 
nilewoli narodO"Wej, .Boga, ideolog·ii, samego siebie. 

-
(19.73) 

Wybór i układ 
Piotr Mitzner 



* 
ARCYDRAMAT I NOŻYCZKI 

„Pomimo to, że „Dziady" na scenie tracą bardzo, dobrze się stało, 

że je wystawiać można, bo te 1prze<ls1tawienia są ·z..achętą do lektury, do 
za1stanowienia się nad wielkimi myślami poety" . . Talk .pisał w 1901 roku 
Fe1ilks Koneczny w recenzji z „Dziadów" wystawionych w teatrze kra
kowskim prrez Stani·sława Wyspiańskiego. 

„Dz.iady" ·na scenie traciły przede wszystkim mniejsze lub w:ększe 
partie tekstu. Ich dz.ie je sceniczne za-częły się od wystawienia fragmen
itu. Działo się to w Krak'01Wie 3 IX lf48 roku, gdy na afiszu obok k-0-
medyjki „Pu~kownik Wiefogórski" pojawił się „Senator 1 Nowossiltzoff 
czyli Sledztwo zbrodni stanu na Litwie". 

Osobn-0 część IV pojawiła się też w jednym z polskich zespołów 

amatorskich na WOl!yniu. / 
Wystawi!<ljąc po raz ipierwszy „całe" „,Dziady" Wyspiań'Ski skreślił 

-0kolo połowę tekstu. Usunął całkowic:e: „Upiora", „Widzenie Ewy" 
i „Salon Warszawski", a ·iimprowi-z.acje -0-calaly„. w 30 ,prncenlta•ch. 

Mniej lub bardziej •bezceremonialnie poczynali sobie z tekstem 
wieszcza •późniejsi reżyserzy. Najbardziej radyka•lnych cięć do:Konywali 
aTtyści teatru opętani ideą eksperymentu lub poczuciem .szczególnej 
misji interpretatoriskiej: Mtecz.ysław Kotlarczyik, Jerzy Gr<Jitowski czy 
Miron Białoszewski. 

Narzędziem w ręku naitchnionego i•nscenizatora były nożyczki. Może 
1-0 być (i >bywało) uznane za świętokradztwo, a1le czy nie inaczej postę
powali badacze uniwersyteccy. publicyści, 'krytycy, wreszcie - cz.ytel
ni-cy, wylbierając do zilustrowanie swych poglądów a'1bo panujących 

tendencji te -czy inne myśli, wątki, obrazy z arcyidrama.tu. Tak powsta
wał i pow'5taje nadail wirelo•9tronny obraz sprawy !pO'Lskiej i ludzkiej 
pdstawionej w „Dziadach", oraz •niejednoznaczny poirttret człowieka 
zwanego G.ustawem-Konradem, o którym nie wiemy .skąd do nais prq
chodzi, „z raju czy•U z piekła"? 

Otwarte IP'CJzysta.ją des7JCze inne .pyłtania:. Czy w materii owego poe
rnaitu-<lramatu jest talk wiele spraw, wątków i •ideii, że każdy może się 
nim pożywić, znaj.dując to co mu szczególnie 1bJi.skie? Czy jest to utwór 
lustrzany. w którym karikly, gdy ··z.ech-ce ujrzy wJa1Sne i swoich przeko
nań oJbiciie? 

p.m. 
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OBRAZ I 

„Obrzędu 

l{rzysztof BILICZAK 
Zdzisław DEREBECKI 
Sławomir KRZYWIŻNIAK 
Sławomir DOMASZEWICZ 
Jan GRZESIAK 
Krzysztof TUCHALSKI• 
Bogusław WIŚNIEWSKI 
Bogusław MARCZAK 
Roman LIS 
Jadwiga BOGUSZ 
Jadwiga BRYNIARSKA 
Iwona DOMASZEWICZ 
Joanna FERTACZ• 
Zofia GRABSKA 
Ewa JABŁOŃSKA 
Elżbieta J ACIDl.\'IOWSKA • 
Teresa 
CZARNECKA-KOSTECKA 
Diana ŁOZIŃSKA · 
Magdalena MUSZYŃSKA• 
Ewa NAWROCKA 
Jagoda NOWAK* 
Hanna STUDENT 
Mieczysław BŁOCHOWIAK 
Wojciech BRODA-ŻURAWSKI 
Marek czyżE SKI 
Zbigniew GRABSKI 
Feliks WOŻNIK 
Andrzej SKUPIEŃ 

* adept. 

.....;. Chór młodzieży 

- Guślarz 
- Gustaw 
- Ptaki · 
- Kobieta 
- Pasterka 
- Dziewczyna 
- Ptak II 
- Zosia 
- Dziewczyna 

- Sowa 
- Kob.eta 
- Dziewczyna 
- Kobieta 
- Dziewczyna 
- Dziewczyna 
- Chłop 
- Student 
- Widmo dziedzica 
- Starz c 
- Kruk 
- Złodziej 
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MICKIEW 
OBRAZ II 

„ Wi"cZienie „ 
Roman LIS - Gustaw, Konrad 
Jadwiga BOGUSZ 
Iwona DOMASZEWICZ 
Joanna FERTACZ* 
Teresa 
CZARNECKA-KOSTECKA 
Magdalena MUSZvlQ'SKA * 
Hanna STUDENT 

l_ Ch6r Duchów Nocnych 

Krzysztof BILICZAK 
Mreczysław BŁOCHOWIAK 
Marek CZYŻEWSKI 
Sławomir DO.MASZEWICZ 
Jan GRZESIAK 
Krzysztof TUCHALSKI* 
Bogusław WIŚNIEWSKI 
Hanna STUDENT 
Sławomir DOMASZEWICZ 
Sławomir KRZYWIŻNIAK 
Zdzisia,-.,· DEREBECKI 

- Żegota 
- Ksiądz Lwo"• icz 
- Feliks 
- .Jan Sobolewski 
- Frejend 
- Jakub 
- Tomasz 
- Anioł 
- Diabeł I 
- Diabeł II 
- Ksiądz Piotr 

OBRAZ III 
„Widzenie Senatora" 

Sla:womir KRZYWIŹNI1~K - Diabeł I 
_s.ławemir DOl\fiA ... SZE'l/ICZ DiA~ Il. 
Feliks WOŹNIK - Belzebub 
Wojciech BRODA:_ŻURAWSKI - Senator 
• ()<.M..,, ff!, RĄJQj G f:>d /efo// 

PREMIERA -
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OBRAZ IV 

„Salon Warszawski" 

Jadwiga BOGUSZ 
Zofia GRABSKA 
Jagoda NO\VAK* 
Hanna STUDENT 
Krzysztof BILICZAK 
l\tieczysław BŁOCHOWIAI{ 
Marek CZYŻEWSKI 
Sławomir DOMASZEWICZ 
ławomir KRZYWIŹNll\K 
~ogusław MARC~AK 
~ndrzej SKUPIEN 
Fogusław WIŚNIEWSKI 

- Dama 
- Dama 
- Dziewczyna 
- Dziewczyna 
- W~·socki 
- .Jenerał 
- Kamcrjunker 
- Literat 
- Ni••mojewski 
- Adolf 
- Oficer wyższy 
- Literat 

OBRAZ V 

,,U Senatora" 

Wojciech BRODA-ŻURAWSKI 
Zbigniew GRABSKI 
J{rzysztof TUCHALSKI* 
Feliks WOŹNIK 
~adwiga BR~NIARSKA 
Diana ŁOZINSKA 
~dzisław DEREBECK.I 
Jagoda NOWAK• 

MAJA 

- Senator 
- Pelikan 
- Lokaj 
- Bajkow 
- Pani Rollison 
- Kmitowa 
- Ksiądz Piotr 
- Panna 

1984 
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OBRAZ VI 

„Bal u Senatora" 

Jadwiga BOGUSZ 
Iwona DOMASZEWICZ 
Zofia GRABSKA 
Joanna FERTACZ* 
Elżbieta JACHIMOWSKA 
Teresa 
CZARNECKA-KOSTECKA 
Magdalena MUSZYŃSKA* 
Ewa NAWROCKA 
.Jagoda NOWAK* 
l{rz\·sztof BILICZAK 
\Voj~iech BRODA-ŻURAWSKI 
!\fieczysław BŁOCHOWIAK 
Marek CZYŻEWSKI 
Sławomir DOMASZEWICZ 
Zbigniew GRABSKI 
Sławomir KRZYWIŹNIAK 
Andrzej SKUPIEŃ 
Krzysztof TUGHALSKI"' 
Feliks WOŹNIK 
.Jadwiga BRYNIARSKA 
Zdzisław DEREBECKI 
Roman LIS 

- Jcnerałowa 
- Dama w czerni 
- Sowietnikowlł 
- Córka 
- Dama 

- Gubernatorowa 
- Dama 
- Matka 
- Dama 
- .Justyn Pol 
- Senator 
- Starosta 
- Bestużew 
- Oficer rosyjt1ki 
- Pelikan 
- Mężczyzna 
- Gubernator 
- Mężczy~na 
- lłajkow 
- Pani Rollison 
- Ksiądz Piotr 
- Konrad 

OBRAZ VII 

„Noc Dziadów" 

Iwona DOMASZEWICZ 
Bogusław MARCZAK 

- Pasterka 
- Guślarz 

OBRAZ VIII 

,,Do przyjaciół Moskali" 

Roman LIS - Konrad 


