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( ... )~ram.at jest najsilniejszą realizacją artystyczną poezji. Dramat 
zapowiada niemal zawsze kres jednej, a początek innej epoki. Należy 
w. nim rozróżnić dwie warstwy odrębne: n apis a n ie a wystaw ie
n 1 e. Dram.at wymaga osadzenia na ziemi: potrzeba gmachu teatral
nego, aktorow, potrzeba pomocy wszystkich rodzajów sztuki. W dramacie 
Poe z j a p rzec h od z i w d z i a ł a n i e w o b e c w i d z ów. 

Nadmieniłem, że dramat zapowiada niemal zawsze kres jednej, a po
czątek innej epoki. Skoro myśl ożywiająca naród znalazła już swych 
prz~dstawicieli w rzeczywistości, skoro wydała już bohaterów, wówczas 
dązy do utrwalenia pamięci ich czynów w sztuce, wydaje dramat. 
Przez~?cze~iem t:j sztuki jest pobudzać, a raczej, jeśli wolno tak się 
wyrazie, zn1ewalac do działanic:i duchy opieszałe. 

Na p~c~ą.tku każdej ;P?ki słowo natchnione obiera sobie geniusze, 
by nadac jej popęd; ogoł jednak długo pozostaje bierny, a wtedy sztuka 
uzywa wszelkich możliwych sposobów, wzywa do pomocy architekturę, 
muzykę, ~ nawet taniec, by ogól ten ożywić; lecz jeśli sztuka wyradza się 
w ~omed1ę, farsę •. natenczas zanika . Dramat, w najwyższym i najrozle
~lejs~ym znaczeni~ . tego wyrazu, w i n ie n I ą czy ć wszy st ki e 
~yw10.ly P.OeZjl prawdziwie narodowej, podobnie jak 
instytucja polityczna narodu powinna wyrażać wszystkie jego d ożnos ci 
polityczne. (.„) · 

Należy tu raz jeszcze rozważyć zagadnienie cud o N 11 ości. Już 
dawniej, mówiąc o epopei, wyjaśniliśmy, że cudowność nie jest machiną 
poety~ką. wprowadzoną dla zaostrzenia ciekawości czytelnika lub dla 
u~zyn.1en1a poematu ?ardziej zajmującym; jest te istotna część każdego 
w1~lk1~go u~"'."oru .mają~eg~ w sobie cokolwiek życia. Naturaliści powia
dają: ~e .ros.l~na, ze ~azde jestestwo c: ganiczne 1:1kazuje przy ostatecznej 
?nalm.e !akts cud. niepodobny do wyjaśnienia. Ow cud stanowi zasadę 
Jego zy.c1a or~an1czne.go. Tak samo jest z poezją. W każdym dziele 
P?etyck1m. tkwi w głębi owo życie organiczne i niewyjaśnione, ów pier
~1astek tajemny, .zwan~ w języku szkolnym cudownością, który wzmagając 
~1ę wraz .z ~ozm1ar~m1. utworu, w drobnych poezjach ukazuje się nam 
J.a~o tchn1en1e z wyzszeJ krainy, jako mgliste wspomnienie l•_!b przeczucie 
sw1ata nadprzyrodzonego, w epopei zaś i w dramacie iJrzytiera widomy 
kształt i st ot y b os k i ej. („.) 

·---------------·--- --- -

( ... )Lud słowiański wierzył nade wszystko w istnienie tak zwanych · 
upiorów i nawet filozoficznie rozwiną/ teorię upiorów. O tej wierze 
w upiory mówiliśmy JUŻ dawniej. Ale filozoficznie rzecz biorąc, wierzenie 
to jest niczym innym jak wiarą w indywidualność ducha człowieczego, 
w indywidualność duchów w ogóle, nigdzie zaś ta wiara nie jest tak 
silna jak u ludu słowiańskiego. Dlatego też jakakolwiek teoria pante
istyczna nie zdoła w nim nigdy zapuścić korzeni, instynkt narodowy ją 
odpycha. Z historii i mitologii wiemy, że kult duchów stanowi/ ważną 
część religii słowiańskiej: po dziś dzień przyzywa się tam duchy zmar
ł /eh, a ze wszystkich świąt słowiańskich największym, najbardziej uro
c::ystym było święto dziadów. Jeśli wśród tego ludu znajdą się jednostki 
t-tóre przez stykanie się z klasami oświeconymi zaniedbały praktyk religij
nych albo zapomniały doszczętnie katechizmu, to nie masz tarn nikogo, 
kto by zatraci/ wiarę w udzielny byt duchów po śmierci. 

Tak więc, aby utworzyć dramat, który by przez wszystkie warstwy 
Słowiańszczyzny, przez lud słowiański mógł być uznany za narodowy, 
trzeba by, jak powiedziałem, zagrać na wszystkich najrozmaitszych stru
nach, przebiec wszystkie szczeble poezji, od p i o s e n k i po e p o
p ej ę. („.) 

Polski dramat wznosi się wyżej; jest bardziej narodowy, a razem bar
dziej słowiański . Naprzód pierwiastek cudowny, świat nadprzyrodzony 
jest tu nie tylko poetycki i w duchu gminnym, ale już ujęty według 
pojęć rozwiniętych przez nasz wiek. Podobnie w sferze ziemskiej dramat 
porusza wszystkie zagadnienia nurtujące plemię słowiańskie; dlatego 
też nie jest to utwór jedynie narodowy; i on wprowadza chór duchów 
niższych, istne święto Dziadów, i zamyka się proroctwem. („.) 

Lud posiada tę zdolność podziwu, tak trudną niewątpliwie do zaspo
kojenia i, rzecz szczególna, ten sam chłop polski czy rosyjski, który się 
tak łatwo zachwyca baśnią gminną, podziwia wprawdzie pałace, dzieła 
architektury, dekoracje teatralne, ale bez uniesienia, bez zachwytu. Nade 
wszystko podziwia on słowo, podziwia uczucia, myśli wyrażone w słowie: 
oto cecha poetyczna ludu słowiańskiego. („.) 

Adam Mickiewicz: Wykład XVI z Literatury Słowiańskiej w: Dzieła, 
t. XI, Wydanie Narodowe, Kraków 1953. 
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W Dziadach wystawionych 1 XI 1923 r. wykorzystano części' pominięte 
w poprzedniej realizacji - I, li, IV i se. IX cz. Ili. T. Leszczyc, inscenizator 
i reżyser przedstawienia, nadał Dziadom wileńskim (bo taki nieadekwatny 
tytuł znalazł się na afiszu) charakter moralitetu. Niektóre rozwiązania 

inscenizacyjne tego przedstawienia okazały się prekursorskie w stosunku 
do późniejszych realizacji L. Schillera. 

Pewne „nowinki" reżyserskie odnaleźć można w Dziadach wystawio
nych 28 X 1927 r. W dużej mierze przyczyniła się do tego scenografia 
K· Mackiewicza . Przy doborze tekstu i jego interpretacji M. Szpakiewicz 
(reżyser i równocześnie odtwórca Gustawa-Konrada) korzystał z trady

cyjnych wzorców. 

Powojenne losy Dziadów zapoczątkowano 1 VIII 1945 r. Wystawiono 
wówczas montaż sceniczny Barykady Warszawy. Jedną z części widowi
ska stanowiła sc. VII (Salon Warszawski) Dziadów drezdeńskich . 

Pełny spektakl Dziadów dano dopi ero 3 IV 1965 r. dla uhonorowania 
XX lat pracy Teatru Powszechnego. Autorzy przedstawienia: W. Natason 
(opracowanie dramaturgiczne), R. Sykała (inscenizacja i reży:;eria) oraz 
M. Stańczak (scenografia), zmierzali do wydobycia spójności wszystkich 
częśc i utworu. 

5 V 1969 r. w Teatrze Wielkim zap rezentowano montaż sceniczny dzieł 
S. Moniuszki pt. Od Halki do Strasznego dworu. Znalazła się w nim 
scena z Widm, napisana na podstawie li cz. Dziadów. 

Oglądana dziś realizacja jest kolejnym ogniwem niniejszego rejestru. 

JAN J. SKĄPSKI 

„DZIADY" NA ŁćDZKICH SCENACH 

Spotkania łódzkiej publiczności z Dziadami Mickiewicza zainauguro
wano 30 X 1890 r. W programie dawanego wówczas koncertu słowno

-muzycznego znalazł się wiersz Upiór deklamowany przez Józefa Po

pławskiego. 

14 1111905 r. wystawiono li cz. Dziadów. Grano je jako Widma - Dziady 
z muzyką S. Moniuszki. 

Afisz teatralny na dzień 8 X 1908 r. powiadamiał łodzian o prezentacji 
wszystkich częsc1 Dziadów. Przedstawienie wyreżyserowane przez 
A. Zelwerowicza według krakowskiej inscenizacji S. Wyspiańskiego, było 
pierwszą realizacją dramatu na scenach b. Królestwa . Gustawa-Konra
da, podobnie jak w spektaklu prapremierowym, kreował A. Mielewski. 

Po trzech latach Mielewski powtórnie odtwarzał Gustawa-Konrada· 
Premiera, którą także opracował reżysersko, miała miejsce 20 IV 1911 r. 
w Teatrze Popularnym A. Mielewskiego i B. Bolesławskiego. 

W okresie I wojny światowej łodzianie oklaskiwali dwie różne insceni· 
zacje Dziadów. Pierwsza, przygotowana przez A. Zelwerowicza (reżyse

ria) oraz W. Drabika i K. Frycza (dekoracje), obejmowała tekst wyłącz
nie Ili cz. dramatu. Wykonali ją w Łodzi 1 1111916 r. artyści warszaw
skiego Teatru Polskiego. Podziwiano m. in . : J. Węgrzyna (Konrad) 
i A. Zelwerowicza (Nowosilcow). Natomiast Dzia :ly (cz. li, IV i Ili) wy

stawione 30 XI 1917 r. przez miejscowych artystów (dekoracje A Pro
naszki) nie zyskały (podobnego rezonansu. 

Również druga dyrekcja Zelwerowicza w teatrze łódzkim zaowócowała 
premierą Dziadów (11 1111921 r.). A. Węgierko (początkujący jako reży

ser) i A. Pronaszko (scenograf) poprzestali na wystawieniu Ili cz. utworu. 
Konrada grał W. Nowakowski. 



..l. , 
' Pozńa cie m i ę po g łos ie; pókim był w okuciach, 
.Pełzając milczkiem j ak wąż, łudzi łem des potę, 
Lecz wam od k ryłem ta jn ie zamknięte w uczuciach 
I d la was miałem zawsze gołębia prostotę. 

Teraz na świat wylewam ten kielich trucizny, 
Żrąca jest i paląca mojej gorycz mowy, 
Gorycz wyssana ze krwi i z łez mej ojczyzny, 
Niech zrze i pali, nie was, lecz wasze okowy. 

Kto z was podniesie skargę, dla mnie jego skarga 
Będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży 
Do cierpliwie i długo noszonej obroży, 
Że w końcu gotów kąsać - rękę, co ją targa . 

DO PRZYJACIÓŁ MOSKALI 

Wy - czy mnie wspominacie! ja, ilekroć marzę 
O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach, 
I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarze 
Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach. 

Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa, 
Którąm jak bratnią ściskał, carskimi wyroki 
Wisi do hańbiącego przywiązana drzewa; 
Klątwa ludom, co swoje mordują proroki. 

Ta ręka, którą do mnie Bestużew wyciągnął, 
Wieszcz i żołnierz, ta ręka od pióra i broni 
Oderwana, i car ją do taczki zaprzągnął ; 
Dziś w minach ryje, skuta obok polskiej dłoni. 

Innych może dotknęła sroższa niebios kara; 
Może kto z was urzędem, orderem zhańbiony, 
Duszę wolną na wieki przedał w łaskę cara 
I dziś na progach jego wybija pokłony. 

Może płatnym językiem tryumf jego sławi 
I cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa, 
Może w ojczyźnie mojej moją krwią się krwawi, 
I przed carem, jak z zasług, chlubi się z przeklęstwa. 

Jeśli do was, z daleka, od wolnych narodów, 
Aż na północ zalecą te pieśni żałosne 
I odezwą się z góry nad krainą lodów -
Niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę. 



Teraz zapewne wieczne cierpi kary, 
Bo smutnie jęczał i płomieniem buchał; 
Niedawno jeden zakrystyjan stary 

Obaczył go i podsłuchał. 

Mówi, iż upiór, skoro wyszedł z zi emi, 
Oczy na gwiazdę poranną wywrócił, 
Załamał ręce i usty chłodnemi 

Takową skargę wyrzucił : 

„Duchu przeklęty, po co śród parowu 
Nieczułej ziemi ogień życia wzni ecasz? 
Blasku przeklęty, zagasłeś i znowu, 

Po co mi znowu przyświecasz? 

„O sprawiedl iwy, lecz straszny wyraku I 
Ujrzeć ją znowu, poznać się , rozłączyć; 
I com ucierpiał, to cierpieć co roku, 

I jakem skończył, zakończyć . 

„Żebym cię znalazł, muszę między zgrają 
Błądzić z długiego wyszedłszy ukrycia: 
Lecz nie dbam, jak mnie ludzie powitają ; 

Wszystkiegom doznał za życ i a . 

„Ki edyś pat rzyła, mus iałem jak zbrodzień 
Odwracać oczy; słyszałem twe słowa, 
Słyszałem co dzień, i musiałem co dz i eń 

Milczeć jak deska grobowa. 

POE MA 

Upiór 

Serce ustało, pierś już lodowata, 
$cięły s i ę usta i oczy zawarły; . 
Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata! 

Cóż to za człowiek? - U marły. 

Patrz, duch nadziei życie mu nadaje, 
Gwiazda pa mięci promyków użycza, 
Umarły wraca na młodośc i kraje 

Szukać lubego obl icza. 

Pierś znowu tchn ęła, lecz pierś lodowata, 
Usta i oczy stanęły otworem, 
Na świecie znowu, ale nie d la świata; 

Czymże ten człowiek? - Upiorem. 

Ci, którzy b l iżej cmentarza mieszkali, 
Wiedzą, iż upiór ten co rok się budzi, 
Na dzień zaduszny mogiłę odwali 

I dąży pomiędzy ludzi. 

Aż gdy zadzwonią na niedzielę czwartą, 
Wraca się nocą opadły na sile, 
Z piers ią skrwawioną, jakby dziś rozdartą, 

Usypia znowu w mogile. 

Pełno jest wieści o nocnym człowieku, 
Żyją, co by li na jego pogrzebie : 
Słychać, iż zginął w młodocianym wieku, 

Podobno zab i ł sam siebie. 



„Tegoż dziś doznam, jeśli dziką postać 
Cudzemu światu ukażę spod cieni; 
Jedni mię będą egzorcyzmem chłostać, 

Drudzy ucieką zdziwiE:ni . 

„Ten dumą śmieszy, ten litością nudzi, 
Inny szyderskie oczy zechce krzywić. 
Do jednej idąc, za cóż tyle ludzi 

Muszę obrażać lub dziwić? 

„Cóżkolwiek będzie, dawnym pójdę torem; 
Szydercom litość , śmiech litościwemu. 
Tylko, o luba! tylko ty z upiorem 

Powitaj się po dawnemu. 

„Spojrzyj i przemów, daruj małą winę, 
Że śmiem do ciebie raz jeszcze powrócić, 
Mara przeszłości, na jedną godzinę 

Obecne szczęście zakłócić. 

„Wzrok twój, nawykły do świata i słońca, 
Może się trupiej nie ulęknie głowy, 
I może raczysz cierpliwie do końca 

Grobowej dosłuchać mowy. 

„I ścigać myśli po przeszłych obrazach 
Błądzące jako posażytne ziele, 
Które śród gmachu starego po głazach 

Rozpierzchle gałązki ściele." 

„śmieli się niegdyś przyjaciele młodzi, 
Zwali tęsknotę dziwactwem, przesadą ; 
Starszy ramieniem ściska i odchodzi, 

Lub mądrą nudzi mię radą. 

„śmieszków i radców zarówno słuchałem, 
Choć i sam może ni.e lepszy od drugich, 
Sam bym s i ę gorszył zbytecznym zapałem 

Lub śmiał s ię z żalów zbyt długich . 

„Ktoś inny myślał, że obrażam ciebie, 
Uwłaczam jego rodowitej dumie ; 
Przecież ulegał grzeczności, potrzebie, 

Udawał, że nie rozumie. 

„Lecz i ja dumny, żem go równie zbadał, 
Choć mię nie pyta, chociaż m i lczeć umiem ; 
Mówiłem gwałtem, a gdy odpowiadał, 

Udałem, że nie rozumiem. 

„Ale kto nie mógł darować mi grzechu, 
Ledwie obelgę na ustach przytrzyma, 
Niechętne lica gwałci do uśmiechu 

I litość kłomie oczyma; 

„Takiemu tylko nigdym nie przebaczył, 
Wszakżem skargami nigdy ust nie zmazał, 
Anim pogardy wymówić nie raczył 

Kiedym mu uśm i ech okazał. 



Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 33-15-33 

Kierownik techniczny - MIECZYSŁAW KOWALSKI 

Zastępca kierownika technicznego - JERZY OLSZEWSKI 

Brygadierzy scen - WITOLD OBERG i ADAM FORYSIŃSKI 

Prace malarskie i modelatorskie - BOGDAN NOWICKI 

Prace krawieckie - ZYTA WALCZAK i ZYGMUNT CIESIELSKI 

Prace fryzjerskie i perukarskie - WIESŁAWA MOGIELIŃSKA 

Prace stolarskie - ROLAND UNCZUR 

Prace szewskie - JÓZEF JANUSZKIEWICZ 

Prace tapicerskie - TADEUSZ BILSKI 

Mistrz oświ etlenia - ANDRZEJ MATUSIAK 

P. P. „ Sztuk a Polska" z. 152 n. 10. 000 E9. 290 
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