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Bohdan Urbankowski 

ZA KULISAMI WIDOWISKA 

W czasach, kiedy Polacy pozbawieni byli niepodległego pań
stwa. formą istnienia narodu była niepodległa kultura, zwłaszcza 
wielka literatura Romantyzmu. Największym jej dziełem są, bez 
wątpienia, "Dziady". Mam na myśli III część tego arcydramatu, 
napisaną w roku 1832 w Dreźnie, więc już na emigracji, mniej 
więcej 10 lat po częściach II i IV. Z części poprzednich poeta 
zachował bohatera - Gustawa, po częsci dlatego, iżby pokazać jego 
przemianę w Konrada, może nawet w XIX-wiecznego Konrada 
Walleroda (wybór imienia nie jest przypadkowy!), po części zaś 
dlatego, że nie mógł uczynić inaczej. Przeciez zarówno bohater Il, 
jak i bohater III części "Dziadów" nie jest kim innym, jak wystylizo
wanym, przetworzonym Mickiewiczem. Gdyby jednak wskazówkę 
"Gustavus obiit - natus est Conradus" potraktować jako odsyłacz 
do napisanego w 1828 roku "Konrada Wallenroda" - drezdeńskie 

dzieło poety należałoby odczytać, przynajmniej w jego intymnym, 
psychologicznym wymiarze jako próbę wyjaśnienia pewnych nie do 
końca jasnych fragmentów życia z lat 1824 - 1831. Wyjaśnienia -
to znaczy także obrzucenia światłem, upiększenia tego, co było jeśli 
nie ciemne, to szare. Zesłanie poety do Rosji nie było zesłaniem na 
katorgę (chyba żeby tym mianem nazwać liczne i w końcu ciążące 
romanse.„); głównym sposobem walki z policyjnym imperium było 
przyprawianie rogów szefowi tajnej carskiej policji. o głównym 
orężu poety nie wypada tu pisać. Również i w czasie Powstania 
Listopadowego Mickiewicz zachowywał się nieco dwuznacznie, ja
dąc na barykady utknął po drodze w damskiej pościeli, nie jest 
zresztą do końca pewne. czy rzeczywiście chciał w powstaniu 
walczyć. 

Nie chodzi w tej chwili o to, by potępiać poetę. Z padłego w 
walce Mickiewicza kultura polska nie miałaby wielkiego pożytku, 
nie zyskałaby "Pana Tadeusza", "Dziadów" ani "Reduty Ordona" -
poetyckiego hołdu dla Powstania. To wszystko mógł napisać tylko 
poeta żywy i mający - z tego powodu, że przeżył wyrzuty sumienia. 
I tutaj dochodzimy już do spraw poważnych. Cierpienie osobiste 
pogłębione o cierpienia emigrantów, z którymi zetknął się w 
Dreźnie, gwałtowna potrzeba usprawiedliwienia swej nieobecności 

Kraków, Teatr Miejski, 1901. Inscenizacja Stanisław Wyspiański. 
Część Ili: Andrzej Mielewski (Więzień). 



w walce i natrętna chęć przypomnienia, że poeta też cierpiał, że był 
kiedyś w więzieniu, że został potem zesłany - oto potężne a poplą
tane przyczyny dramatu Mickiewicza. To źródło jego siły, gorączko
wej wizyjności przypominającej chorobę i wyczerpującej jak 
choroba. Dlatego III część "Dziadów" to dramat niedokończony, to 
zaledwie część pierwsza planowanego dzieła - na którego ukończe
nie poecie zabrakło sił. Dziady kowieńskie były trochę literacką 
mistyfikacją: Mickiewicz nie był odrzuconym kochankiem i nie 
prywatne cierpienia lecz "Cierpienia młodego Wertera" były ich 
źródłem. Dziady drezdeńskie to autentyczny, wielowymiarowy dra
mat. To co było wartościowego w cz. II i N zostaje zachowane 
również w cz. III. Zachowane a nawet rozszerzone na całe społe
czeństwo i uwznioślone przez przeniesienie w sferę wartości najwy
ższych, przedhistorycznych. Dlatego "Dziady" drezdeńskie, choć 
mają odniesienia historyczne, rozgrywają się niemal w bezczasie, 
w ponadhistorycznej wieczności. W dziadach kowieńskich w balla
dowym tonie potępione były pojedyńcze przypadki zła: nieludzki 
pan, oderwana od życia dziewczyna. Gustaw, o ile cierpiał - cierpiał 
sam i za siabie. Dziady drezdeńskie są już bezlitosną wiwisekcją 
zła społecznego, zła polskiego, Konrad cierpiał za całe społeczeń
stwo, za miliony. I jest w tym cierpieniu już udręka Chrystusa, który 
cierpiał by zbawić i niewinnych i winnych, a zwłaszcza zaś tych 
ostatnich. Bo poeta nie okłamuje siebie, nie pociesza, że tylko 
Nowosilcow i nasyłani z Rosji urzędnicy są podli. Spodlałe są też 
polskie elity, spodlały salon warszawski i uczestnicy balu u Nowo
silcowa - pociesza się tylko, że może naród nasz jest jak lawa, że 
może w głębi pod skorupą .. . Tym. co niesie nadzieję jest czystość, 
bezinteresowny romantyzm młodości. Tymi, którzy ratują honor są 
wileńscy spiskowcy i towarzysze konspiracji Wysockiego, ktory nie 
bez powodu, wbrew prawdzie historycznej pojawia się na scenie. 

Część III "Dziadów" rozszerza i uwzniośla regułę etyczną, 
która organizowała już, ale w wymiarze bardziej prywatnym, bar
dziej indywidualnym "Dziady" kowieńskie. To reguła sprawiedliwo
ści. Ona - i w tym jest nadzieja - rządzi historią. Jest drugim, 
ukrytym przed ludźmi imieniem Opatrzności. Ta sama sprawiedli
wość, która karze złego pana i dziewczynę, co to "nie dotknęła ziemi 
ni razu" - ta sama sprawiedliwość ukarze historycznych zbrodnia
rzy, kolaborantów, karierowiczów. Może nie od razu. Mickiewicz nie 
bez powodu wmontowuje w tekst dramatu przypowieści ks. Piotra 
o sprawiedliwości "nierychliwej". Ale nawet jeżeli z opóźnieniem, 

nawet jeżeli w dziwnej kolejności, poczynając od łotrów mmeJ 
ważnych w rodzaju doktora Becu - sprawiedliwość zostanie wymie
rzona. Kara, która dosięgła sługusa dosięgnie i pana. Młyny Boże 
mielą powoli. Ale z punktu widzenia wieczności (a taki jest punkt 
widzenia Opatrzności), czas jest mało istotny. Istotna jest sprawied
liwość. 

Pogłębiony też został duchowy wizerunek bohatera, czy - co 
na jedno wychodzi - wizerunek ducha bohatera. III część "Dziadów11 

to już nie stylizacja, ale właśnie zerwanie ze stylizacją. symboliczne 
uśmiercenie przez poetę ukrytego w nim dotąd Gustawa. Krytycy 
dawno już zauważyli i opisali niepokojącą. poszarpaną formę tego 
dramatu. Nie zauważyli jednocześnie, iż jest to dramat w podwój
nym sensie słowa, że dramatyczna forma jest wykład!nikiem i 
znakiem dramatu psychicznego, że poszarpane dialogi i sceny są 
poszarpane dlatego, że są odbiciem wewnętrznej szarpaniny poety. 
"Dziady" są psychomachią. walką wewnątrz duszy i: walką 
o opanowanie duszy przez siły, które symbolizujemy tradycyjnie 
znakami Anioła i Szatana. Są także walką duszy, która jest częścią 
płomienia przeciw boskiej Całości. W tym sensie jest to dramat 
n aj wy ż s z y - rozgrywa się w najwyższych rejonach rzeczywi
stości duchowej i cechuje go najwyższe napięcie emocjonalne. Są 
aluzją do buntu Szatana Niosącego Światło - przeciw Stwórcy. 
Niosącym Światło jest tutaj poeta. Może nawet nie tyle jest. ile stał 
się - gdy został opanowany przez szatańską pychę. gdy uznał, iż 
jest w stanie stworzyć lepszy, sprawiedliwszy świat. 

Trudno powiedzieć. czy Mickiewicz jaku człowiek, jako spad
kobierca Oświecenia i jego racjonalizmu żył wówczas w zgodzie z 
ortodoksją. Pewne fragmenty sugerują wątpliwości: 

Dawno nie wiem gdzie moja podziała się wiara 
Nie mieszam się do wszystkich świętych z litaniji 
Lecz nie dozwolę bluźnić imienia Mary/i 

Być może wiara Mickiewicza, który zahaczał i o deizm i o wiarę w 
wędrówkę dusz była wówczas wiarą obyczaju, obrzędu raczej niż 
dogmatów. Taki typ wiary znamy i z czasów nam bliższych, to o 
marszałku Piłsudzkim kardynał Kakowski powiedział, iż "do istnie
nia Boga ma wątpliwości ale do Matki Boskiej Ostrobramskiej żywi 
osobliwe nabożeństwo." 

Ale bez względu na to co sądził Mickiewicz jako człowiek -



Mickiewicz jako poeta nawet z wahań i wątpliwości potrafił uczynić 

elementy (to znaczy żywioły) dzieła sztuki. Konrad nie mógl być 
ateistą. Przeciwko komu skierował by swój bunt gdyby niebiosa 
były puste? Komu rzucilby swoje oskarżenie , że Bóg -
nie ojcem świata, ale ... Carem. 

Ostatnie słowo dorzuca zresztą głos Diabła , jakby samemu 
Konradowi zabrakło siły albo jakby twórca nie chciał swojego 
bohatera (więc i siebie) obciążać bluźnierstwem. Albo jakby chciał 
uświadomić widzom "Dziadów" . iż każdy ma w sobie także szatań
ską część duszy. 

"Dziady'' są nie tylko genialną analizą duszy ludzkiej , a duszy 
polskiej w szczególności , są także egzorcyzmami tej duszy. Nie 
przypadkiem zbuntowany Konrad nie poznaje prawdy o przyszło
ści. Może ją poznać tylko dusza oczyszczona, pokorna. W tym 
sensie ksiądz Piotr jest jakby kontynuacją. jak by sobowtórem 
Konrada: on podejmuje jego rolę i jemu b<(dzie dana wizja przyszło
ści. Zapowiedż tej przyszłości w widzeniu ks. Piotra jest punktem 
k ulminacyjnym nie tylko tego dramatu, lecz całego polskiego Ro
m antyzmu. Po 1 s ka, k t ó r a c ie r pl a ł a j a k C hr y s
t u s - z m a r t wy c h ws t a n i e j a k C h r y s t u s. Tak 
brzmi główne przesłanie dramatu i główne przesłanie filozofii dzie 
jowej Mickiewicza. 

Teza ta nie jest łatwą analogią służącą "pokrzepieniu serc". 
Romantyzm Mickiewicza nie jest bowiem łatwy. wizja przyszłości 
nie jest o b i e t n i c ą. lecz p r o p o z y c j ą. 

W odróżnieniu od uproszczonego i bezwarunkowego mesja
n izmu Krasińskiego, rom antyzm Mickiewicza ma charakter warun
kowy. Polska będzie Mesja szem, o ile ocali swą duszę, o ile 
p rzechowa d uchowe wartości: wolność . braterstwo. szacunek dla 
indywidualności , tolerancję. Stąd ogromna rola poezji - to ona jest 
tym zbiorowym Mesjaszem, a w każdym razie jest Jego podręczną 
Ewangelią. I stąd ogromna rola Poety. 

Jest on d uchem wiodącym, niemal nadludzkim - stąd pokusa 
by uznać się za równego Bogu . gardzić ludźmi. za których się cierpi, 
planować stworzenie lepszych światów. J ako takie tworzenie le
pszych światów, takie wcielanie utopii może się skończyć my, 
niedawni mieszkańcy utopii wiemy. Mickiewicz jakby przewidywał. 
iż dzieło takie, n im zostanie wcielone musi ulec skażeniu . Dlatego 
aż nadto wyraźnie sugerował, iż pomysł tworzenia światów konku
rencyjnych wobec Boga ma w sobie coś szatańskiego i zaowocuje 

AJ..,.., 'li• lrlt„ic1 „ DZIADY" 

Kraków, Teatr Miejski, 1901 . Inscenizacja Stanisław Wyspiański. 
Część Ili : Mała Improwizacja. Pierwszy z lewej Bolesław Zawierski (Frejend), 
pośrodku Andrzej Milewski (Konrad) . 



złem. To także powód dla którego dramat o Konradzie zamienił się 
w egzorcyzmy. I powód dla którego nie skończył się egzorcyzmami. 

W pewnym momencie Konrad jakby przestaje być najważniej
szą osobą dramatu. Ale Konrad ma sobowtóra. jest nim ksiądz 
Piotr, który także stanowi porte-parole autora. ł właśnie on przejmie 
wiodącą rolę, i właśnie on uzyska wtajemniczenie w najwyższe 
prawdy bytu. "Dziady" drezdeńskie są więc dramatem nie tylko o 
przemianie Gustawa w Konrada, ale i Konrada - w Piotra. 

Na zakończenie jeszcze pozwolę sobie na dygresję. 
Krytycy analizujący widzenie księdza Piotra zmarnowali wiele 

papieru, by odpowiedzieć na pytanie: kto jest zapowiadanym w wizji 
wskrzesicielem Polski. Ktoś z rodu Napoleona? (z matki obcej ... ). a 
może jakiś przyszły rycerz-bohater, ktoś kto już był lub jest, a my 
go nie docenimy. Kiedy zaś nastał dzień wskrzeszenia, gdy odzy
skaliśmy niepodległość, wielu przejrzało na oczy. Jako jeden z 
pierwszych przejrzał niejaki Marek Rapaport. który w wydanej 
przez siebie broszurce udowodnił matematycznie, że Mąż 44 to 
oczywiście Piłsudzki: 

data urodzin Piłsudzkiego 
data wizji ks. Piotra zapowiadającej Wskrzesiciela 

= 1867 
= 1823 

= 44 

No tak. Byłoby to proste i piękne. Jako stary piłsudczyk 
walczę w tej chwili z pokusą, by w tym miejscu przerwać artykuł. 
Żeby wszyscy wiedzieli, że prawda została wyjaśniona i że to 
oczywiście Piłsudzki, bo o kim mogłyby być "Dziady'' , jeżeli nie o 
"Dziadku"?! 

Prawda jest rzeczywiście prosta, ale inna. Wystarczy znać 
duszę poety, żeby wiedzieć. iż jeśli pisze takie wspaniałe rzeczy, jeśli 
kreśli tak piękne wizje - to na pewno ma na myśli s iebie. Wyznał to 
zresztą Goszczyńskiemu, a ten odnotował to dla potomności: 

"Kreśląc obraz proroczy tego męża, zbawcy Polski zdawało 
mu się, że tym mężem on będzie. Nie płynęło to z zarozumiałośc i, 

bo czuł cały ogrom ofiary leżący na takim człowieku - trudzie 
trudów. Rysy, którymi kreśli tego męża, rzucał bezwiednie, bez 
żadnego rozmysłu - nie zdawał sobie podczas pracy sprawy z tego 
obrazu i dzisiaj jej zdać nie umie. Podobnie położył liczbę czterdzie-

I 

ści i cztery nie wiedząc, dlaczego tą liczbę a nie inną położył - położył 
ją. bo sama mu się nastręczyła w chwili natchnienia, gdzie nie było 
miejsca dla żadnego rozumienia." 

Myślę. że z liczbą 44 było tak. jak pisze Goszczyński, choć i 
trochę inaczej. "Dziady" to dzieło programowo prorocze. żądające 
odpowiedniej formy dla swoich treści. Więc Mickiewicz stylizując 
się na proroka musiał sięgać po stylistykę biblijną. A w Biblii często 
występuje liczbowe określenie, jest mowa o "stu i czterdziestu 
czterech" tysiącach sprawiedliwych pieczętowanych przez Anioła. 
(Obj. św. Jana VII, 4); mówi się też o obcych matkach. - Z "matki 
obcej" bo od Ruth Moabitki wywodzi się przecież Dawid, a więc ! 
Mesjasz a więc i przyszły Mesjasz. Źródłem tych literackich wizji 
była więc znakomita literatura. sama Biblia - nie zaś szyfry kaba
listów czy masonów, jak chcą nawiedzeni krytycy. No i była źródłem 
tej Wizji pycha samego Mickiewicza. Egżorcyzmy pełnego pychy 
Konrada naprawdę były potrzebne - ale i nie wystarczające. 

Część Ili, Noc Dziadów. Inscenizacja L. Schillera, Warszawa 1934. 



• 

Adam Mickiewicz 

W dzieciństwie czułem wstręt do pisania. Uczono nas wtedy kreślić 
litery na deszczułce, na której te arabeski robiły mi wrażenie 
wnętrzności zgniecionego pająka, a do pająków zawsze żywiłem 
obrazę. Matka mi raz powiedziała: "Piszesz jak kura grzebie. Gdy
byś był wielkim panem, sekretarz by za Ciebie machał piórem, a 
ponieważ jesteś ubogim szlachcicem, musisz sam sobie umieć dać 
radę." 

• 

Zan do Mickiewicza 

Łatwiej zapalić i palić się jak gasić i zgasnąć. Łatwiej się kochać, 
niż zwyczajem ludzi znać i wypełniać obowiązki. Łatwiej umrzeć 
dobrze, niż żyć dobrze. Łatwiej milczeć niż pisać i dlatego mocno 
przepraszam. 

• 

Kowno 8.II.20 

Adam - braciom Filomatom zdrowia i powodzenia. 

Chciałem i zamyślałem częściej pisać do Was listy apostolskie, ale 
nie pisałem - za co ? Jedna ale ważna przyczyna - nie ma czego 
pisać. Jak bywam tu nudny, zły, jednym słowem nieszczęśliwy, 
tego wy nigdy, w Wilnie siedząc, nie pojmiecie. Wyobraźcie sobie: 
ja od przyjazdu do Kowna od nikogo nie posłyszałem "Adamie" -
nikt się do mnie nie uśmiechnął nikogo z uczuciem nie ścisnąłem. 
Przychodzę ze szkoły prawie zawsze zgryziony albo niesfornością, 
albo, co częściej, tępością uczniów. Pisząc to , po prawdzie humor 
sobie zepsułem. Co to będzie na rok przyszły? Ale wiem co: chyba 
się nauczę pić i po każdej lekcji poobiedniej upiję się i spać położę. 
Już widzę jak Franciszek narobi krzyku. a Szerok zdziwi się,' a Jan 
pisze wiersze z perswazją, a Jeż wyszedł cicho, pożyczył z biblioteki 
Plutarcha, Montania, Senekę i szle mnie na pociechę. Nie czytałem 

Warszawa, Teatr Polski, 1934. Inscenizacja L. Schiller. 
Część 111: Egzorcyzmy. Edmund Wierciński (Ksiądz), Józef Węgrzyn (Konrad). 



tych durniów, ale każą biedę zwyciężać. 

Zan - "Ginie i kto wie.jak idzie ziarno nieumiejętnie na gorzałkę lub 
piwo przerabiane. Mamy krowy. mamy owce a sery zagraniczne 
drogo opłacane sprowadzać musim. Wędliny nawet za granicą 
kupują." 

• 

Wyrokiem sądu Jego Imperatorskiej Mości Cara Wszechrosji Ale
ksandra I w procesie nielegalnych organizacji Filomatów i Filare
tów. 

".„ Należy, nie zostawiając ich w polskich guberniach, gdzie myśleli 
rozszerzyć nierozsądny nacjonalizm polski za pośrednictwem na
uki, zostawić panu ministrowi oświecenia, ażeby ich użył do zajęć 
w oddalonych od Polski guberniach. 
Jan Czeczot - pól roku twierdzy, zesłanie 
Jan Suzin - pół roku twierdzy, zesłanie 
Tomasz Zan - rok twierdzy, zesłanie „." 

• 
Adam Mickiewicz 

Nie warto pisać dla Polski. 
Niektórzy kupują książki dla mody. kladą na stół dla parady i wcale 
nie czytają, drudzy zupełnie nie kupują. inni, chociaż czytają. nie 
chcą rozumieć. 

Cóż Polska zyskała na moich poezjach? 
Nie pisałem ich dla zabawki rodaków i sprawienia im estetycznego 
zadowolenia. Szukałem w natchnieniu prawdy i w nim widziałem 
zbawcze śmdki dla mojej ojczyzny. Czyż mię usłuchali i poszli za 
prawdą w pismach moich wyrażoną. Żałuję więc pism i odtąd rzucę 
pióro, a jeżeli wystąpię, da Bóg. wystąpię czynem. 

• 

• 

Adam Mickiewicz do Czeczota 6.II.23 r. Kowno 

Gdyby nie opłakane obowiązanie się do druków. poszłyby one 
"Dziady" pod czerwone sukno. W samej rzeczy lepsze o nich miałem 
wobrażenie, nim teraz czytać zacząłem. Ale cóż robić? Nie bierz tego 
za przesadę lub fanfaronadę, ale jestem przekonany, iż opócz ballad 
resztajest za wczesna ijeśli dłużej pożyję, będą mi kłuć w oczy te 
szpargały. 

• 

Czeczot do A. Mickiewicza 

.... Chceszjakichś dziwów.jakichś ósmych cudow świata od siebie. 
Poczekaj, może coś urodzi się lepszego .... żeby "Dziady" miały być 
szpargałami, tego ani spodziewam się i temu przeczę . 
.... jesteś, zdaje się, nadto krytyk dla siebie surowy. Może też kiedy 
udobruchasz się i polubisz swoje pierworodne płody, bo teraz uważ 
tylko, czy nie dziwaczysz . 

• 

Jeżowski do Pietraszkiewicza, Domejki, Czeczota. 

Maksymy są potrzebne i mogłyby być ułożone. potrzeba jednakże 
spe:tnić warunki: 
.... Niechby każdy spisał regestr przesądów i szkodliwych opinii w 
kraju, różnego rodzaju, w różnych klasach i powołaniach .... ale nie 
mówić w ogólnych słowach, lecz tak każdy przesąd dotykalnie 
wytknąć, iżby palcem mógł być namacany .... 
.... Najbardziej unikać potrzeba, aby nie myśleć i nie mówić teraz o 
działaniu zbyt ogólnie, lecz szukać szczegOtów ... , 
. ... lecz gdy już sami toniemy. potrzeba samym ocalić się, siły 

odzyskać, pokrzepić się na nowo, a wtedy znowu p ójdziem innym 
na usługi. 



1823 
Kamieniec Podolski 

Monodram Gustawa na podstawie IV części Dziadów 
w wykonaniu Seweryna Mallnowsklego 

13 sierpnia 1848 
Kraków 

Teatr Narodowy 
Fragment sceny u Senatora (III cz. VIIJ scena) 

Senator - Albin Barcewicz 
Ksiądz Piotr - Piotr, braciszek zakonny 

31 października 1901 
Kraków 

Teatr Miejskl 
Reżyseria - Adolf Walewski 

Inscenlzacja - Stanisław Wyspiański 
Opracowanie tekstu - Stanisław Wyspiański 

Plan scenograill - Stanisław Wyspiański 
Guślarz - Marian Jednowskl 

Gustaw-Konrad - Andrzej Mielewski 
Ksiądz Piotr - Józef Sosnowski 

Senator - Józef Kofarbińskl 

18 marca 1932 
Lwów 

Teatr Wielki 
Reżyseria - Leon Schiller 

Opracowanie tekstu - Leon Schiller 
Scenografia - Andrz,ej Pronaszko 
Guślarz - Władysław Krasnowtecki 

Gustaw-Konrad - Janusz Strachocki 
Ksiądz Piotr - Edmund Wierciński 

Senator - Jerzy Chodecki 

15 grudnia 1934 
Warszawa 

Teatr Polskl 
Reżyseria - Leon Schiller 

Opracowanie tekstu - Leon ScWller 
Scenografia - Andrzej Pronaszko 
Guślarz - Gustaw Buszyńskl 

Gustaw-Konrad - Józef Węgrzyn 
Ksiądz Piotr - Edmund Wierciński 

Senator - Bogusław Samborski 

Warszawa, Państwowy Teatr Polski, 1955. Inscenizacja A. Bardini. 
Część Ili: Władyslaw Hańcza (Senator). 



26 listopada 1955 
Warszawa 

Państwowy Teatr Polski 
Reżyseria - Aleksander Bardini 

Opracowanie tekstu - Aleksander Bardini 
Scenografia - Jan Kosiński 

Guślarz - Wojciech Brydzlńskl, Józef Maliszewski 
Gustaw-Konrad - Ignacy Gogolewski, Stanisław Jasiukiewicz 

Ksiądz Piotr - Mieczysław Miłecki, Marian Wyrzykowski 
Senator - Władysław Hańcza 

25 listopada 1967 
Warszawa 

Teatr Narodowy 
Reżyseria - Kazimierz Dejmek 

Opracowanie tekstu - Kazimierz Dejmek 
Scenografia - Andrzej Stopka 
Guślarz - Kazimierz Opaliński 

Gustaw-Konrad - Gustaw Holoubek 
Ksiądz Piotr - Józef Durtasz 

Senator - Zdzisław Mrożewski 

18 luty 1973 
Kraków 

Stary Teatr 
Inscenizacja - Konrad Swinarski 
Scenografia - Konrad Swinarski 

Kostiumy - Krystyna Zachwatowicz 
Guślarz - Roman Stankiewicz 
G1:1staw-Konrad - Jerzy Trela 

Ksiądz Piotr - Kazimierz Borowiec, Andrzej Kozak 
Senator - Wiktor Sadecki 

1989 
LAWA 

Opowieść filmowa o Dziadach Adama Mlckiewtcza 
Reżyseria - Tadeusz Konwicki 

Scenariusz - Tadeusz Konwicki 
Scenografia - Allan Starski 
Guślarz - Maja Komorowska 

Gustaw-Konrad - Artur Żmijewski, Gustaw Holoubek 
Ksiądz Piotr~ Janusz Michałowski 

Senator - Henryk Bista 

Kraków, Stary Teatr, 1973. Jerzy Trela (Konrad). 
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W repertuarze Teatru 

Alan Ayckbourn 
JAK SIĘ KOCHAJĄ W NIŻSZYCH SFERACH 

Janusz Krasiński 
CZAPA CZVLI ŚMIERĆ NA RATY 

William Shakespeare 
SEN NOCY LETNIEJ 

Thorton Wilder 
NASZE MIASTO 

w przygotowaniu 

Edward Stachura 
CHODŹ CZŁOWIEKU, COŚ CI POWIEM 

Eugeno Ionesco 
KRZESŁA 




