
TEATR 
ODO WY 

ZAŁOŻONY W ROKU 1765 



KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE 
KRYSTYNA SKUSZANKA · JERZY KRASOWSKI 



Adam Mickiewicz 

WYKŁAD XVI 

(Wtorek) 4 kwietnia 1843 

( ... ) D r a m a t jest najsilniejszą realizacją artystyczną 
poezji. Dramat zapowiada niemal zawsze kres jednej, a po
czątek innej epoki. Należy w nim rozróżnić dwie warstwy 
odrębne: n apis a n ie a wystaw ie n i c. Dramat 
wymaga osadzenia na ziemi: potrzeba gmachu teatralnego, 
aktorów, potrzeba pomocy wszystkich rodzajów sztuki. 
W dramacie p o e z j a p r z e c h o d z i w d z i a ł a n i e 
w o b e c w i d z ó w. 

Nadmieniłem, że dramat zapowiada niemal zawsze kres 
jednej, a początek innej epoki. Skoro myśl ożywiająca na
ród znalazła już swych przedstawicieli w rzeczywistości, 
skoro wydała już bohaterów, wówczas dąży do utrwalenia 
pamięci ich czynów w sztuce, wydaje dramat. Przeznacze
niem tej sztuki jest pobudzać, a raczej, jeśli wolno tak się 
wyrazić, zniewalać do działania duchy opieszałe. 



Na pocżątku każdej epoki słowo natchnione obiera sob~e 
geniusze, by nadać jej popęd; ogół jednak długo pozostaje 
bierny, a wtedy sztuka używa wszelkich możliwych sposo
bów, wzywa do pomocy architekturę, muzykę, a nawet . 
taniec, by ogół ten ożywić ( ... ). Dramat, w. naJwyższym 
i najrozleglejszym znaczeniu tego wyrazu, . ~ 1 n 1 e n ł ~ -
czyć wszystkie żywioły poezJI prawdz1-
w i e n a r od o we j, podobnie jak instytucja polityczna 
narodu powinna wyrażać wszystkie jego dążności pol~ty~zne. 

W chórach tragedyj Eschyla 1 Sofoklesa znaJdz1emy 
wzniosłą poezję liryczną czasów pierwotnych, w ich dialo~ 
gach epopeję odtworzoną w działaniu , a w ustach postaci 
dramatu, Achillesów, Ulissesów, a nawet bogów, znanych 
już ludowi z powieści Homera, znajdziemy zaród kra~o
mowstwa politycznego, które miało niebawem zabrzmi~ 
na rynku miejskim. Nigdzie nie osiągnął dramat równej 
doskonałości, równie pełnej realizacji. U chrześcijan dramat 
poczyna się po epoce bohaterskiej, po wypr~wach ~rzyżo
wych; wspaniałe jego zarysy mamy w. ~ 1 s t e r ~ a c h. 
Przedstawiano tu również cały wszechświat, tak Jak go 
pojmowało chrześcijaństwo. Teatr ukazywał ~am n i e ~ o 
wraz z duchami niebieskimi, z i em i ę , to Jest właściwą 
scenę, krąg działań ludzkich, oraz p i e k ł o, wyobrażane 
jako paszcza szatana, skąd wychodzili przedstawiciele zła, 
zła wszelkiego rodzaju, poczynając od zdrady, a kończąc na 
błazeństwie. Dramat ten wszelako po okresie prób zaczął 
upadać. Z biegiem czasu pisa~ze, wziąwszy . ~o?ie. za ~zór 
Greków i Rzymian, odrzuciwszy chrzesc1Jansk1e mebo 
wraz z piekłem, zacieśnili dramat do salonów i buduarów, 
gdzie pozostał po dziś dzień. 

Wolno wnosić że dramat chrześcijański ma przed sobą 
jeszcze kilka epok. Misteria stanowią jego istot~y za~iąz~k. 
Dramat hiszpański i Szekspirowski udoskonaliły ruektore 
części składowe tego rozległego działu twórczości. Jednakże 
sztuka dramatyczna francuska z ókresu Ludwika XIV 
będzie prawdopodobnie odrzuc';ma jako coś o~ego, jako 
objaw wtórnego wpływu poganstwa na rozwoJ dramatu 
chrześcijańskiego. 

Należy tu raz jeszcze rozważyć zagadnienie cud o w -

n ości. Już dawniej , mówiąc o epopei, wyjaśniliśmy, że 
cudowność nie jest machiną poetycką wprowadzoną dla 
zaostrzenia ciekawości czytelnika lub dla uczynienia poe
matu bardziej zajmującym ; jest to istotna część każdego 
wielkiego utwom mającego w sobie cokolwiek życia. Natu
raliści powiadają, że roślina, że każde jestestwo organiczne 
ukazuje przy ostatecznej analizie jakiś cud niepodobny do 
wyjaśnienia. ów cud stanowi zasadę jego życia organicz
nego. Tak samo jest z poezją. W każdym dziele poetyckim 
tkwi w głębi owo życie organiczne i niewyjaśnione, ów 
pierwiastek tajemny, zwany w języku szkolnym cudow
nością, który wzmagając się wraz z rozmiarami utworu, 
w drobnych poezjach ukazuje się nam jako tchnienie z wyż
szej krainy, jako mgliste wspomnienie lub przeczucie świata 
nadprzyrodzonego, w epopei zaś i w dramacie przybiera 
widomy kształt istoty bo s k ie j. ( ... ) 

A teraz przypomnijmy sobie poetyckie wyobrażenia 
różnych ludów o świecie nadprzyrodzonym i rozmaite 
środki, za pomocą których ludy zbliżają się doń i z nimi 
obcują. ( ... ) Lud słowiański wierzył nade wszystko w istnie
nie tak zwanych upiorów i nawet filozoficznie rozwinął 
teorię upiorów. O tej wierze w upiory mówiliśmy już daw
niej. 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 jaka
kolwiek teoria panteistyczna nie zdoła w nim nigdy zapuścić 
korzeni, instynkt narodowy ją odpycha. Z historii i mitologii 
wiemy, że kult duchów stanowił ważną część religii słowiań
skiej : po dziś dzień przyzywa się tam duchy zmarłych, a ze 
wszystkich świąt słowiańskich największym, najbardziej 
uroczystym było święto Dziadów. Jeśli wśród tego ludu 
znajdą się jednostki, które przez stykanie się z klasami 
oś'i"'ieconymi zaniedbały praktyk religijnych albo zapom
niały doszczętnie katechizmu, to nie masz tam nikogo, kto 
by zatracił wiarę w udzielny byt duchów po śmierci. ( ... ) 

Plemię słowiańskie nieprędko zapewne doczeka się reali
zacji swojego dramatu ; najpierw czekać musi na udosko
nalenie sztuk pomocniczych dramatu, jak architektura, 



malarstwo, gra świateł i tak dalej, które teraz są stosowane 
jako środki panoramiczne i będzie musiało później posłużyć 
się wszystkimi tymi środkami dla wskrzeszenia dawnych 
dziejów. Tymczasem poeci słowiańscy tworzący dramaty 
niechaj całkowicie zapomną o teatrze i scenie. Tę radę 
trzeba im często przypominać, bo z jednej strony Polacy 
zrażają się tym, że nie mają sceny narodowej , z drugiej zaś 
Czesi przywiązują zbyt wielką wagę do wzniesienia swego 
teatru narodowego. Wielce się radują, że posiadają gmach, 
deski sceniczne i dekoracje, czego brak obecnie w wielu 
dzielnicach dramatom polskim. Te przydatki są niewątpli
wie konieczne, ale bynajmniej nie istotne. Niemiecki autor 
Tieck roz.ważał tę sprawę w jednym ze swych dzieł. W~ kazał 
on, że udoskonalenie dekoracji i teatru, a zwłaszcza przy
wiązywanie do tego takiej wagi świadczy o upadku drama
tu. Kiedy uczucie poety nie dość jest sjlne, by porwać wszy
stkich słuchaczy i przenieść ich w krainy ułudy ; kiedy słowo 
jego nie ma dość potęgi, by ukrasić gmach i co chwilę zmie
niać dekoracje; kiedy musi wzywać na pomoc dekoratora 
i maszynistę, dowodzi tym albo własnej niemocy, albo 
ostatecznego stępienia publiczności. 

( ... ) Sztuka dramatyczna nie zależy ani od architektury, 
ani od dekoracji, ani od sceny, ale wprost przeciwnie, 
wszystkie te przydadki powinny wypływać z idei poetyckiej; 
poeci mają zwłaszcza okazywać skrupulatność i pietyzm 
przy wprowadzaniu - jak to się mówi w języku szkolnym -
świata nadprzyrodzonego. W sztuce chrześcijańskiej ten 
żywioł cudowny traktowano dotychczas lekkomyślnie 
i śmiesznie. Pod tym względem Homer dotąd jest poetą, 
jeśli można tak się wyrazić, najbardziej chrześcijańskim. 
U niego wszystko dzieje się naprzód w niebie, to jest w 
krainie duchów; potem dopiero człowiek wykonywa myśl 
Bożą. Ale człowiek nie jest ślepym narzędziem ; może on 
przyjąć rady i pomoc bóstwa, może je także odtrącić, a wów
czas cierpi ; ale cała jego moc działania zależy od tego ta
jemniczego wpływu . ( ... ) 

Smutne to, że po upływie tylu wieków nikt spośród 
poetów nie zbliżył się nawet do Homera w znajomości 
wielkich tajników człowieczeństwa. Nie mówię już o naduży-

ciach ostatnich czasów w stosowaniu cudowności, o spo
sobie, w jaki ze światem tym się ochchodzono, o święto
kradztwie, z jakim ośmielano się weń wdzierać i tajemnice 
jego odsłaniać. ( ... ) 

Adam Mickiewicz : Dzieła. Wydanie naro
dowe. T. II: Literatura słowiańska. Kurs 3 
i 4. W przekładzie i opracowaniu Leona Pła

szewskiego. Wwa 1953 Czytelnik s. 108- 117 
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Wilno. Brama klasztoru Bazylianów. Fototypia 



Julian Przyboś 

OKOŁO „DZIADÓW" 

Krążę myślą koło trzeciej części „Dziadów", jak ów z „Pana 
Tadeusza" myśliwiec „koło puszcz litewskich łoża" -

Zna je ledwie po wierzchu, ich postać, ich lice, 
Lecz obce mu ich wnętrzne serca tajemnice„ . 

Mimo wszystkie studia, rozprawy i monografie poświęcone 
temu poematowi, wznosi się on nade mną jak tajemnicza, ogromna 
góra czarów czy też, by trzymać się porównania, kryje się w głębi 
innych utworów poety jak niedostępny matecznik, baśniowy śro
dek puszczy. To pewne, że trzecia część „ Dziadów" zajmuje cen
tralne miejsce w twórczości Mickiewicza, że jego duch poetycki 
w niej się zawarł najpełniej i że stamtąd promieniuje i przenika 
wszystko, co Mickiewicz stworzył przedtem i potem. Oglądane 
z wysokości „Dziadów" poprzednie utwory poety wydają się 

tylko studiami przygotowawczymi do głównego dzieła, odcinkami 
drogi wiodącej na stromy szczyt. Na szczycie wzniesionym z tej 
samej siły wybuchu mieści się i „Pan Tadeusz" . Cały późniejszy 
dramat życia Mickiewicza, tragedia beztwórczości, bolesne życie 
poety, którego jak się skarżył, poezja opuściła, z tego szczytu jest 
najwidoczniejszy i zrozumiały. Całe dalsze życie Mickiewicza było 

czekaniem na drugie takie natchnienie. Kto przeniknie i przeżyje 
„Dziady" - dla tego najskrytsze sekrety twórczości Mickiewicza 
otworzą swoje wnętrza. 

• 

Wyznania poety o tym dziele tchną radością i dumą. „Dziady" 
uważał za najlepszy swój utwór i tylko „Dziady" spośród wszyst
kich swoich książek uznał za godne czytania. Mówiąc tak o „Dzia
dach", miał przede wszystkim na myśli ich część trzecią, bo nigdy 
przedtem, tj . przed napisaniem części . trzeciej, nie stawiał tego 
dzieła tak wysoko. Po „ Dziadach" drezdeńskich nie miał wątpli

wości: tylko ten cykl dramatyczny może i winien zawrzeć wszystko, 
tylko jego można przekazać potomnym jako testament twórczy. 

Rzadko się zdarza, żeby poeci tak stanowczo jeden swój utwór 
wynosili nad wszystkie inne. Z listów pisanych przez poetę w 
Dreźnie bije nie ostygła jeszcze radość twórcza, gdy mówi o „ bani 
z poezją" i o tym, jak stał się Schreibmaschine. Legenda opowiada, 
że znaleziono go zemdlałego po nocy, w której napisał Improwi
zację. Jakby tym samym rozpędem, z natchnienia tej samej „bani 
z poezją" rzucił się do układania „Pana Tadeusza". Ale w czasie 
„Pana Tadeusza" porywał go duch do dalszych części „Dziadów'', 
których kawałki „oderwane mimojazdem pisał" . Wszystko to 
dowodnie świadczy, że czas pisania trzeciej części był w samo
poczuciu poety najwyższym jego lotem poetyckim i że tylko to 
dzieło dało mu pełne zadowolenie autorskie. Trzecią część uważał 
oczywiście tylko za fragment najważniejszego dzieła swojego ży
wota, które dopiero chciał uczynić takim, z którego człowiek 
mógłby się nauczyć mądrości, ale niewątpliwie sam ten fragment 
stawiał najwyżej i do jego wysokości chciał dostosować dalsze za
mierzone części . („.) 

„Dziady" mają budowę niezwykłą, ale nie jest to budowa w tym 
znaczeniu przejrzysta. Przechodząc od sceny do sceny nie mamy 
wrażenia, że zawartość poematu uzupełnia się, zaokrągla. T en 
poemat piętrzy się każdą sceną w nieskoń
czoność; sceny nie zatrzymują swojej treś
c i, a I e i n i e z a h a c z a j ą s i ę w y r a ź n i e j e d n a 



o d r u g ą , I e c z b i e g n ą j a k b y r ó w n o I e g I e, a 
często jednocześnie ku ostatecznym kon
s e k we n c j o m sp r a w, k t ó re po rus z aj ą. 

* 

(„.) Wszystkie sprawy zjawiają się w tym dziele z niesłychaną 
gwałtownością, naraz, w jednej chwili. Zamach na świat, poemat 
uniwersalny, który miał odkryć istotę dziejów człowieka cierpią

cego, formował się w wizji poety jako rzecz dziejąca się w roz
błysku jakiejś jednej rozjarzonej chwili. Sprawy najodle ~lejsze 
i najbardziej przeciwstawne i wrogie nacierają na siebie, biją się 

i miażdżą w tej jednej chwili widzenia. 
Układ scen nie jest ważny w tym dziele. Poeta wahał się z usta

leniem ich następstwa; to, które wybrał częściowo tylko ułatwia 
ułożenie sobie w wyobraźni całości wizji poetyckiej. Jakikolwiek 
byłby porządek scen, nie byłby doskonały, chyba żeby były podane 
w jakiś sposób synchroniczny, a tego w druku uwidocznić nie.spo
sób. Bo sceny dzieją się równocześnie. („.) 

* 

„Dziadów" część trzecia objawia - wśród nie objętej wielkości 
spraw - także sprawę losu poety, romantycznego poety. 

W żadnym swoim utworze poetyckim ani nawet w żadnej roz
prawie czy liście nie wypowiedział się Mickiewicz tak szeroko 
i dogłębnie o swojej pracy twórczej . Nigdzie też nie dał wyrazu 
takiej dumie. „Ja najwyższy z czujących na ziemnym padole!"„. 
Pomyśleć: przecież to napisał człowiek żywy wśród swoich ży

wych współczesnych i - choć miał wielu wrogów - to pyszne 
o sobie mniemanie narzucił otoczeniu! 

Ale obok tej dumnej pewności o „najmocniejszym uczuciu" -
największy z bólów pisarza: ból rezygnacji, gdy skarży się na nie
możność zawarcia myśli w słowach zrozumiałych dla ludzi. Konrad 
wspomina też o utracie osobistego szczęścia, lecz się z tego powo
du nie buntuje - to była ofiara, lecz nie była to ofiara największa. 

Bo największ.ą ofiarą, jaką składał romantyczny poeta na ołtarzu 
ludzkości, była rezygnacja ze słów na rzecz woli działania. Nieu
niknionym składnikiem losu poety romantycznego, jeśli to miał 
być los wielki, była ofiara - z poezji samej. Na odrzuceniu „poezji 
słowa" na rzecz „poezji czynu" kończyli najwięksi romantycy. 
Tak skończył Byron w Missolungi, tak zginął, broniąc się przeciw 
spiskowi podłości, Puszkin, tak dokonał życia działacz polityczny 
w czasie wojny krymskiej - Mickiewicz. („.) 

1947 



„Dziady" przy pierwszym z nimi zetknięciu zaskakują nas bezła
dem swej budowy: część I pozostała na zawsze fragmentem, 
część IV napisana w Wilnie w roku 1824 poprzedza (wraz z czę
ścią Il) część III, zwaną też „Dziadami drezdeńskimi", nie tylko 
czasem napisania, ale też zawartą w nich akcją. Bliższe wejrzenie 
w tę budowę przekonywa nas przecież, że bezład jej jest pozorny 
i że aczkolwiek „Dziady", jak dzieło Michała Anioła, są nie wy
kończoną katedrą - możemy jednak w tym stanie podziwiać jej 
wspaniałą architekturę ideologiczną. Tytuł „Dziady", obejmujący 
oba: osobisty i narodowy, wątki utworu i wszystkie jego części -
odpowiada dobrze przewodniej myśli Mickiewicza, który uważał 
wiarę w nieustanne obcowanie żywych i umarłych za jedną z pod
staw kultury ludów słowiańskich. 

Jan Lechoń: Mickiewicz. Paryż 1955 



GusttJll'- Konrad 
Duch nocny pierll'szy 
Duch nocny drugi 

Anioł Srró: 
Anioł 

Diahel piems:y 
Diabeł drugi 
Duch 

JACEK DZISIEWICZ 
- MARIA GŁOWACKA 
- MAŁGORZĄ.TA KACZMAR-

SKA 
- WANDA KOCZESKA 
- RENATA BERGER 
- STANISŁAW BANASIUK 

GRZEGORZ GADZIOMSKI 
- ALEKSANDRA ZAWIERU

SZANKA 

PRZERWA 

A k I 11 

(WIĘZIE:. IE. WIELKA IMPROWIZAUA, f:(,ZORCYZMY. WIDZE
IE KSIĘDZA PIOTRA) 

/\on rac/ 
Żeg(ltCI 
Ksiąd: faro11 ie: 
Soholflrsk i 
Frejc11CI 
Jakuh Adolf 

Toma5: 
Jacek 
Jank mrsk i 
Feliks 

Duch 

Diahel pierws:y 
Diabeł drugi 
/\siqd: Piotr 
Anioł Stró: 
Anioł 
Archanioł pienrszy 

JACEK DZISIEWICZ 
ZBIGNIEW KASPRZYK 
ANDRZEJ MALEC 
PAWEL GALIA 
MAREK WÓJCICKI 
PIOTR DOBROWOLSKI 
.li R/Y l l STYK 
STEFAN KNOTHE 
PIOTR KRASICKI 
EDWARD BUKOWIAN 
RYSZARD ŁABĘDŹ 

- ALEKSANDRA ZAWIERU-
SZANKA 

- STANISŁAW BANASIUK 
- GRZEGORZ GADZIOMSKI 
- GUSTAW KRON 
- WANDA KOCZESKA 
- RENATA BERGER 
· BOGUSŁAW AUGUSTYN 

Archanioł drugi 
Aniołki 

- RYSZARD ŁABĘDŹ 
••• 

PRZERWA 

Akt I I I 

(WIDZENIE SENATORA, PAN SENATOR. BAL. FINAŁ - NOC 
DZIADÓW) 

Diahcł pien;·s:.1• 
/)iaheł drugi 
Beł:ehub 

Senator 

Zjall'y snu Senarora : 

- STANISŁAW BANASIUK 
GRZEGORZ GADZIOMSKI 

- EDWARD BUKOWIAN 
- KRZYSZTOF CHAMIEC 

ELŻBIETA GAERTNER, MARIA GŁOWACKA MARIA 
KLEJDYSZ. JADWIGA POLANOWSKA. RYSZARD ŁA
BĘDŹ. STEFAN KNOTHF. i'BI<.il\ilF\V KASPRZYK. JAN M. 
NOWAKOWSKI 

Dokrór 
Pelikan 
Bajkow 
Lokaj ( Beł:ebuh) 
Lokaj piems:y (Diabeł) 
Lokai drugi (Diabeł) 
Sekrewr= 
Pani Rolli.wn 
Kmitoll'a 
Ksiądz Piotr 
Panna 
Soll'iernikowa 
Generało1rn 

Gubematoroll'a 
Dama 

li CH KOMAR. ICKI 
BERNARD MICHALSKI 

- JÓZEF NALBERCZAK 
EDWARD BUKOWIAN 
STANISŁAW BANASIUK 
GRZEGORZ GADZIOMSKI 
JAN M. NOWAKOWSKI 

- EWA KRASNODĘBSKA 
- DANUTA NAGÓRNA 
- GUSTAW KRON 

RENAT A BERGER 
- ELŻBIETA GAERTNER 
- MARIA GŁOWACKA 
- JADWIGA POLANOWSKA 
- MAŁGORZATA KACZMAR-

SKA 



UKŁAD TEKSTU 
Trzy części przedstawienia"nazwane zostały aktami, 
by nie mylić ich z Miczkiewiczowskimi Częściami: 
Drugą, Czwartą, Trzecią i Pierwszą. 
Do aktu I weszły : Upiór, Część li, Część IV oraz 
Prolog z Części III 
Do aktu li: z Części Ili - Więzienie, Wielka Impro
wizacja, Egzorcyzmy, Widzenie ks. Piotra 
Do aktu Ili: z Części Ili - Widzenie Senatora, 
pan Senator, Bal, końcowy fragment Nocy Dziadów. 
Luźna kompozycja „Dziadów" skłaniała często in
scenizatorów do zmian w kolejności scen dramatu. 
Układ tekstu, na którym zbudowana jest obecna 
inscenizacja, utrzymuje wiernie architekturę dzieła, 
wprowadzając jednak poważne skróty (np. pominięto 
w całości sceny Salonu Warszawskiego i Widzenia 
Ewy) oraz jedną drobną operację kompozycyjną, 

polegającą na włączeniu niejako części IV Dziadów 
do Części li. Prolog Części Ili - przeobrażenie się 

Gustawa w Konrada - stanowi finał I Aktu przedsta
wienia. Historycy literatury i ludzie teatru nie są 

zgodni czy „Dziady wileńskie" i „Dziady drezdeń
skie" należy uważać za jedno dzieło, czy za dwa 
odrębne dramaty napisane w różnym czasie (1823 
i 1832) a połączone jedynie tytułem . 

Nasze przedstawienie opowiada się za jednością 

„Dziadów". Służyć chce możliwe najjaśniejszemu 

opowiedzeniu losu bohatera - upiorn polskiego 
romantyzmu, przywołanego na scenę w noc Dziadów, 
w noc narodowych Zaduszek. 



TEKST PRZEDSTAWIENIA 

AKT PIERWSZY 

Upiór wiersze 33- 52, 65-68, 73- 76, 81 - 84, z Dziadów Części 
II wiersze 1- 10, z Dziadów Części I wiersze 173- 176, Dzia
dy Część II wiersze 11 - 28, 37- 70, 75-95, 102- 132, 145- 160, 165-
172, 177- 223, 225-245, 253-294, 301 - 345, 352-361, 366-381, 418-430, 
436-462, 469- 512, Dziady Część I V wiersze 5- 14, 21 - 22, 25- 26, 
35- 38, 40, 80- 81, 132-139, 146-149, 163- 181 , 703- 719, 722- 752 do 
cezury, 960- 967, 993 - 1007, 1085 - 1106, 1122 po pięciu sylabach - 1140, 
1145 - 1152, 1157- 1177, 1186- 1197, 1211 do cezury, 1212- 1259, 1278 
do końca Części IV, z Dziadów Części I I wiersze 513- 517, 
Dziady Część III Prolog wiersze 58 - 64, 69- 77, 86- 89, 98-
103, 112- 115, 122, 125 do końca Prologu 

AKT DRUGI 

Dziady Część I I I Scen a I (WIĘZIENIE) wiersze 9, 11, 21 - 38, 
43- 54, 57-68, 79- 80, 90, 92, 95- 98, 135- 136, 143- 152, 163- 194 do cezury, 
198 od cezury - 215, 229-248, 251-261, 265-288, 297-307, 312-319, 
356-377, 415 do cezury, 417 od cezury- 426, 431 - 439, 441 - 448, 462- 516, 
Scen a I I (IMPROWIZACJA) wiersze 1- 14, 25-37, 50-68, 83-94, 
100-131, 142-151, 156-182, 186- 197, 202-205, 237-248, 257-282, 292-
306, 309-315 do cezury, 317 od cezury-319, 323 do końca sceny Il, Sc e
n a I I I (EGZORCYZMY, SĄD ANIOŁÓW) wiersze 1-4 do cezury, 
8 od cezury- 9, 64-68, 70, 73, 75-8 1, 84-85, 101 - 124, 127-136, 149- 158, 

161 - 162, 165-175, 178- 186, 195- 199, 202- 210, 230- 235, wiersze przesta
wione: 252- 253, 250- 251, Scen a V (WIDZENIE KSIĘDZA PIOTRA) 
wiersze 1-9 do cezury, 13 od cezury - 24, t'i pierwsze trzy sylaby, 70- 86, ' 
ze scen y I I I wiersze 250- 251 

AKT TRZECI 

Dziady Część III Scena VI (WIDZENIE SENATORA) 
wiersze 1- 12, 26- 29, 48- 57, 64- 71, 73- 74, 83- 88 do cezury, 93 od cezury 
do końca sceny VI, Scen a V I I I (PAN SENATOR, BAL) wiersze 
1- 4, 7- 14, 17- 48, 59- 64, 67- 74, 85- 92, 103- 154, 157- 160, 164- 170, 
175 do cezury - 179, 182- 205, 208- 225, 234-243, 252- 257, 261 - 264, 
267- 327, 330- 331 , 336- 353, 356- 359, 362- 365, 368- 369, 374- 379, 384--
395, 416- 419, 440- 451, 479- 502, 505-507, 513-516, 521 - 525 do cezury, 
527 od cezury - 531 , 534- 545, 548- 551, 558- 559, 568 do cezury, 610 od 
cezury - 615, 618- 621, 624 do końca sceny VIll, Scen a I X (NOC 
DZIADÓW) wiersze 150-154, 163- 178, 183, 185- 188, 191 do końca 
sceny IX 

SKRESLENIA 

W przedstawieniu pominięto w całości Część I Dziadów poza jednym 

czterowierszem włączonym do Części Il. 
Z Części III usunięto Widzenie Ewy (scena IV) i Salon Warszawski (scena 
VII). Opuszczono także w całości Dziadów Części III Ustęp. 
W wierszu Upiór sk reś l ono 16 zwrotek. 
W Części II z ogólnej ilości 624 wierszy skreślono 214 wierszy. 
W Części IV z ogólnej ilości 1285 wierszy skreś lono 824,5 wiersza. 
W Części III : 
Prolog - 155 wierszy - skreślono 93 
Więzienie - 518 wierszy - skreślono 228 
Improwizacja - 330 wierszy - sk reślono 117 
Egzorcyzmy, Sąd Aniołów - 254 wiersze - sk reślono 144 
Widzenie Księdza Piotra - 95 wierszy - skreślono 58,5 
Widzenie Senatora - 96 wierszy - skreślono 51 
Pan Senator, Bal - 635 wierszy - sk reślono 234,5 
Noc Dziadów - 195 wierszy - skreślono 164 

Opr. E. Natorsko 
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Afisz prapremierowy „Dziadów". Kraków, Teatr Miejski, 1901 r. 
Inscenizacja Stanislawa Wyspiańskiego 

1901 r. Inscenizacja Stanisława Wyspiańskiego 

„Dziady", Kraków, Teatr Miejski, 1901 r. Inscenizacja Stanislawa Wyspiańskiego 



„ Dziady" , Lwów, Teatr Wielki , 1932 r. ln ;cenizacja Leona Schillera 

„Dziady'', Lwów, Teatr Wielki, 1932 r. Inscenizacja Leona Schillera 

„ Dziady'', Warszawa, Teatr Polski, 1955 r. Reżyseria i opracowanie tekstu Aleksander Bardini 

„Dziady", Nowa Huta, Teatr Ludowy, 1962 r. Układ tekstu i reżyseria Krystyna Skuszanka 
i Jerzy Krasowski 



„Dziady" , Warszawa, Teatr Polsk i, 1964 r. Układ tekstu i reżyseria Krystyna Skuszanka 
i Jerzy Krasowsk i 

„ Dziady", Warszawa, Teatr Narodowy, ł 967 r. Układ tekstu i reżyseria Kazimierz Dejmek 

„ Dziady", Kraków, Teatr Stary, 1973 r. 
Inscenizacja Konrada Swiniarskiego 

„Dziady", Warszawa, Teatr Mały, 1978 r. Układ tekstu i reżyseria Adam Hanuszkiewicz 





POWOJENNE INSCENIZACJE 
DZIADÓW" 

" 
Opole 21 XO 1945 Teatr Miejski im. J. Słowackiego 
Reż. Jerzy Ronard Bujański, scen. Maria Borowiejska. Gustaw- Konrad -
Jerzy Ronard Bujański 
(wg.: 40 lat Teatru w Opolu 1945- 1985. Oprac. J. Fuesette, J. Nowara. 
Opole 1985 Teatr im. J. Kochanowskiego; wg. innych źródeł: data pre
miery 17 XI! 1945, scen. Marian Łańcucki) 

Kielce 26 XI 1955 Teatr im. S. Żeromskiego 
Oprac. tekstu Tadeusz Byrski i Jerzy Zagórski, reż. T. Byrsk~ scen. Marian 
Gostyński . Gustaw- Konrad - Andrzej Balcerzak 

Warszawa 26 XI 1955 Teatr Polski 
Reż. i oprac. tekstu Aleksander Bardini, dekor. Jan Kosiński kost. Irena 
Nowicka. Gustaw- Konrad - Ignacy Gogolewski, Stanisław Jasiukiewicz 

Opole 18 VI 1961 Teatr 13 Rzędów 
Scenariusz i reż. Jerzy Grotowski, architektura sceniczna Jerzy Gurowski, 
kosi. i rekwizyty Waldemar Krygier. Gustaw - Konrad - Zygmunt Molik 

Kraków 9 IX 1961 Teatr Rapsodyczny 
Układ tekstu i oprac. sceniczne Mieczysław Kotlarczyk, scen. Zenobiusz 
Strzelecki. Gustaw-Konrad - Tadeusz Malak 

Katowice 15 IV 1962 Teatr Sląski im. S. Wyspiańskiego 
Adapt. i reż. Jerzy Kreczmar, scen. Piotr Potworowski. Gustaw- Konrad 
Andrzej Antkowiak 
(pt. Dziady drezdeńskie) 

Nowa Huta 25 V 1962 Teatr Ludowy 
Układ tekstu i reż. Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski, scen. Józef 
Szajna. Gustaw-Konrad - Andrzej Hrydzewicz 

Kraków 5 VI 1963 Teatr im. J. Słowackiego 
Adapt. sceniczna, insc. i reż. Bohdan Korzeniewski, scen. Tadeusz Brzo
zowski. Gustaw-Konrad - Marek Walczewski 



Opole 6 IV 1978 Teatr im. J. Kochanowskiego. Mała Scena 
Reż. Tomasz Zygadło, scen. Jerzy Rudzki. Gustaw- Konrad, Duch -
Jacek Romanowski 

Jelenia Góra 7 IV 1978 Teatr im. C. Norwida. Scena Studyjna 
Reż. Grzegorz Mrówczyński, scen. Marian Iwanowicz. Konrad - Stani
sław Biczysko 
(Część III) 

Wrocław 23 i 24 IV 1978 Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego 
Reż. Kazimierz Braun, dekor. Jadwiga Pożakowska, kost. Ali Bunsch, 
kukły Peter Schumann. Gustaw, Pustelnik - Bogusław Kierc, Konrad -
Zbigniew Górski 
(grane podczas 2 wieczorów) 

Warszawa 31 XI 1978 Teatr Mały (scena Teatru Narodowego) . 
Układ tekstu, scen. i reż. Adam Hanuszkiewicz, kos!. Xymena Zaniewska. 
Konrad - Krzysztof Kolberger 
(Część III i Ustęp) 

Warszawa 30 XI 1978 Teatr Współczesny 
Reż. Jerzy Kreczmar, scen. Jan Polewka. Pustelnik - Gustaw- Upiór -
Jan Englert 
(pt. Dziady kowieńskie) 

Gdańsk 3 XI 1979 Teatr Wybrzee 
Insc. i reż. Maciej Prus, scen. Sławomir Dębosz, kost. Irena Biegańska. 
Gustaw- Konrad - Henryk Bista 

Wrocław 3 VI 1982 Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego 
Reż. Kazimierz Braun, scen. Ali Bunsch. Konrad - Krzysztof Bauman 

Łódź 25 lU 1984 Teatr im. S. Jaracza 
Insc. i reż. Maciej Prus, scen. Andrzej Witkowski. Gustaw- Konrad -
Mariusz Wojciechowski 

Koszalin 31 V 1984 Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego 
Oprac. tekstu, insc. i reż. Krzysztof Rotnicki, scen. Jadwiga Pożakowska, 
kost. Janusz Tartyłło i Andriej Rafał Wałtenberger. Gustaw- Konrad -
Roman Lis 

Legnica 22 Xll 1984 Teatr Dramatyczny . 
Układ tekstu i reż. Józef Jasielski, scen. Elżbieta Iwona D1etrych. Gustaw
Konrad - Marian Czerski 

W zestawieniu pominięte zostały przedstawienia telewizyjne, słuchowiska 
radiowe i montaże poetyckie skomponowane na tekstach „Dziadów" . 

Dyrektor 
JERZY KRASOWSKI 

Zastępca dyrektora 
ANDRZEJ KRASICKI 

Zastępca dyrektora ds. technicznych 
EUZEBIUSZ KOŚLA 
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W REPERTUARZE TEATRU NARODOWEGO 

SCENA NA WOLI 
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