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Adam Mickiewicz 

Wykład XVI 
Dramat je t najsilniej zą realizacją poezji. Drama! zapowiada niemal zawsze 

kres jednej, a początek innej epoki. Należy w nim odróżnić dwie warstwy drębne: 

napi anie a wystawienie. Dramat wymaga osadzenia na ziemi: potrzeba 
gmachu teatralnego, aktorów, potrzeba pomocy wszystkich rodzaj w ztuki . W 
dramacie poezja przechodzi w działanie wobec widzów. 

NJdmieniłem, że dramat zapowiada niemal zawsze kres jednej, a początek innej 
epoki. Skoro myśl ożywiająca naród znalazła już :-.wych przedstawicieli w 
rzeczywistości, . koro wydała już bohater w, wówczas dąży do utrWalenia 
pamięci ich czynów w sztuce, wydaje dramat. Przeznaczeniem tej sztuki jest 
pobudzać , a raczej, jeśli wolno tak się wyraźi , 7.nicwalać do działania duchy 
pieszałe . 

Na początku kazdej epoki słowo natchnione obiera sobie geniusze, by nadać jej 
popęd ogół jednak długo pozostaje bierny, a wtedy sztuka uży wa wszelkich 
możliwych sposobów, wzywa do pomocy architektur~. muzykę, a nawet taniec, 
by ogół ten ożywić lecz jeśli sztuka wyradza się w komedię, farsę natenczas zanika. 
Dramat, w najwyższym i najrozleglej szym znaczeniu tego wyrazu, winien 
łączyć wszystkie żyw i oły po zji prawdziwej narodowej , podobnie 
jak instytucja poli czna narodu powinna wyrażać wszystkie jego dążności 
polityczne. 

W chórach tragedyj Eschyla i Sofoklesa znajdziemy wzniosłą poezję liryczną 
czasów pierwoLnych , w ich dialogach epopeje odtworzoną w działaniu, a w ustach 
po taci dramatu, Achillesów, Ulis esów, a nawet bogów, znanych już ludowi z 
powieści Homera, znajdziemy zaród krasomów twa politycznego, które mjało 
njebawem zabrzmieć na rynku miejskim. Nigdzi nie osiągnął dramat równej 
doskonałości, równie pełnej reali z.acji. U chrześcijan drama! poczyna ie w epoce 
bohaterski j, po wyprawach krzyżowych; w paniałe jego zarysy mamy w misteriach. 
Przedstwiano tu również cały wszech 'wiat, tak jak go pojmowało chrześcijaństwo . 

Teatr ukazywał nam nieb wraz z duchami niebiesk imi, ziemię, to jest właściwą 
scenę, kręg działań Judzkich, oraz piekło, wyobrażane jako paszcza szatana, skąd 
wychodzili przedstawiciele zła, zła wszelkiego rodzaju, poczynaj ą od zdrady, 
a kończąc na hłazeńsrwie. Dramat ten wszelako po okresie prób zaczął upadać .. Z 
biegiem czasu pi sarze, wziąw. zy sobie za wzór Greków 1 Rzymian , odrzuciwszy 
chrze cijańskie niebo wraz z piekłem, zacieśnili dramat do salonów i buduarów, 
gdzie pozostał po dziś dzień. 

Wolno wnosić, że dramat chrześcijań ki ma przed obą je. zczc kilka epok. 
Misteria stanowią jego istotny związek . Dramat hiszpański i Szek pirowski 
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ul.Io konaliły nich.tóre części skłauowe tego rozległego działu twórcwśc 1 
Jednakże sztul-. tlramaty1..1na fr.ini:uska z okresu Ludwika XIV bęuzic 
prawdopodobnie odrzucona jako cośohcego,jako objaw wtórnego wpływu pogaństwa 
na rozwój dramatu chrześcijańskiego. 

NaJeży tu r.i.z jeszcze rozważyć zagadnienie cud w no' ci . Ju7 dawniej, 

mówiąc o epopei, wyjaśniliśmy, że cudowność nit: jest machin:1 poetycką 
wprowadzoną dla zaostrzenia cick:lwo~c i czytelnika lub dla uczynienia poematu 

bardziej zajmującym; jest to btotna część kaidego wielkiego utworu mającego 
w sobie cokolwiek życia . Naturaliści powiadaj:\, że roślina, że każuc jestestwo 

orgamcznc ukazuje przy ostatecznej analizie jakiś cud niepodobny do wyjaśnienia . 
Ów cud stanowi zasadiyjegu zyria organicznego. Tak ~amo jest z poezji.I. W każdym 
dziele poetyckim tkwi w głębi owo życie organiczne 1 niewy3aśnione , ów 

pierwiastek tajemny. zwany w języku sl'.kolnym cu )wnościq, który wzmagając si~ 
wraz z rozmiarami utworu, w drobnyL·h pm:zjach ukazuje si\.' nam Jako tchnienie 

z wyższej krainy.jako mgliste wspomnienie lub przeczucie ~wiata nadprzyrodzonego, 

w epopei zaś i w dn1macit· przybiera widomy k:ztałt istoty boskiej . 

Z tego, co powiedziane , widzicie Panowit.jak hardznrruJnostworzy( dramat 

słowiań.~ki. dramat. który by zespolił w:-.zystk1e żywioły poezji narodow1.:j, nigdzie 

bowiem nic ukazały SI<,) one w takiej oblitości 1 rozmai to 'c1. Dramat raki p winien 

być liryczny i przypominać nam przepiękne dźwięki pieśni gminnych. Powinien 

zarazem dać nam słyszeć opowieści, krórych świetne wzory mamy w poezji 

Sł wian naddunajskich, w poezji Sl·rbów, górali czamogór,kich Powinien nadro 
przenosić nus w świat nadprzyrodzony. 

A teraz prL.ypomnijmy . obie poetyckie wyobrażenia różnvch ludliW o św1ec1e 
nadprzyroJzonym i rozmaite srodki. L.a pomoq których ludy 1bl i7,i1ją się don i z nim 
obcuj<J ... 

Lud .łowmf1sk1 wierzył nade wsL.ystko w 1~Lnicnic tak zwanych upior{w i 

nawet filozoliczmc rozwinął teori~ upiorów. rej wicrzl' w upiory mówiliśmy już 
dawnej . Ale lilozofic7nic rzecz biorąc, wier.1.eme !o je 1 niczym innym jak wiarą 
w indywiJu<dność Jucha człowieka, w indywidualnu.;i: duchów w ogóle, nigdzie zuś 
lu wiara nie Jest tak silna jak u ludu słowiańskiego Dlatego też jakakolwiek teoria 

panteistyczna nie ;doła w nim nigdy zapuścić 1-.ommi, instynkt narodowy ją 
odpycha. Z historii 1 mitologii wiemy, że kult duchów stanowi wa7_ną czę. ć relil!ii 

słowiafo,kiej: po dziś dzień przyzywa się lam duchy zmarłych, a ze wszysrkich św Tai 

słow i ai1skich najwi~k zym. naJbardzi!!j uroczystym był św ięto Dziadów f ... j 
Tak wiąc, by utworzyć dramat, który by pr7.ez wszystkie warstwy 

Słowianszczyzny, przez Jud słowiański m6gł być uznany za narodowy. trzeba 

by, jak powiedziałem, zagrać na w ·zystkich najrozmaitszych strunach, przebiec 
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wszystke szczeble poezj i. od piosenki po epopeję. 

Dramatu takiego dotychczas nie było 1 ... J. Z chao u najrozmaitszych 

naśladownictw wyróżniają s ii;: jedynie trzy ul wory: dramat Pu. zk.ina "Dymitr". 

czyli -jak on go nazwał: "Komedia o Bory~ie Godunowie", dramat Milutin wicza, 

poety serbskieg , p d tytułem "Tragedia Oby licz" oraz dramat p Iski pod tytułem 
·' Nieboska komedia" . 

O dramacie Puszkina jużeśmy powiedzieli słów ki lka: jest t pod względem 

formy na ladownictwo dramatów Schillera i Szekspira. Lecz Puszkin niesł t1szruc 

zacieśnił dramat do sfery ziemskiej . W prologu pozwala nam się domyślać 

działan ia ~wiata nadprzyrodzonego, wkrótce jednak zapomina o tym zupełnie , a pod 

koni1:c sztukę wypclnia tylko intryga polityczna. 

Dramat Milutinowicza wzno i się wyżej jest to utwór wybitny, dziwnie 

przypominający "Niebosk<1 komedię" . Milutinowicz uderza w dramacie w jeden 

tylko ton, ton p ieśni serbskiej, ale włada nim po mi trzowsku i styl jego wszędzie 

przypomi na nam styl rapsodów jego ojczyzny . J uż w przedmow ie przyzywa duchy 
przodków [„ .. ]. 

Pol ki dra mat wznos i się wyżej; jes t bardziej narodowy, a raLcm bardziej 

słowiań ki. Naprzód pierwiastek cudowny, świa t nadprzyrodzony jest tu nie tyl k 

poetycki i w duchu gminnym, a l już uj ty według p ~ ęć rozw i n iętych przez nasz 

wiek. Podobnie w sferze ziemskiej dramat porusza wszystkie zagadnien ia nurtuj ące 

plem ię łowiańs kie; dlatego też nie jest to ut wór jedynie narodowy; i on 

wprowadza chór duchów niższych , istne świę to Dziadów, i zamyka się pr roctwcm. 

Ale nie dość jest napisać dnunat; z kol i chodzi o jeg wystawienie. Nic 

spodziewajm się widzieć w bliskiej przyszło ci realiza ji dramatu sło wiańskiego, 

żad n bowiem teatr nie wy tarczyłby nawet d wy. tawienia " Niebo ·kiej komedii". 

Można by jednak ją wystawi ć częściow , gdyby ods tąpić od obecnych zwyczajó w 

t atralnych; należałoby wprowadzić na scen samego poetę. Opowiadanie, 

stanowi ące nader istotną cz,ęść tego dramatu, mu i ałoby być wygłas zane przed 

publicznością przez po tę i ilustrowane obrazami pan ram ic zn ymi . Wreszcie 

niebo i piekło można by przej ąć z dzisiejszych przedstawień operowych. W ogóle 

obecnie budownictwo teatralne pozostało znaczni w ty le zaru hem d ramatycznym. 

We Francj i jedynie Cyrk Olimpijskj nadaje się do przedstaw ień poważn i ejszej 

sztuki . M żna by tam wystaw i ać sceny z burzliwego życia bohaterów i wprowadzać 

masy, które dzi ś wiele znaczą w życiu społecznym. 

Plemię słowiańskie nieprędko zapewne doczeka się reaJizacji swojego 

dramatu; najpierw czekać musi na udoskonalenie sztuk pomocniczych dramatu, jak 

archi tektura, malarstwo, gra świateł i tak dalej , k tóre teraz są stosowane jako środk i 
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pomocnicze, i będzie musiało później posłużyć się wszystkimi tymi środkami dla 

wskrzeszenia dawnych dziejów. Tymczasem poeci sł owiań cy tworzący dramaty 

niechaj całkowicie zapomną o teatrze i o scen ie . Tę radę trzeba im często przypominać, 

bo z jednej strony Polacy uażaJą się tym, że nie mają ~ceny narodowej, z drugiej 

zaś Czesi przywiązują zbyt wielką wagę do wzniesienia sweg teatru narodowego. 

Wielce się radują, że posiadają gmach, deski <.:eniczne 1 dckoraCJC, <.:zcgo brak 

obecnie w wielu dzielnicach dramatom poi kim. Tc przY.datki są niewątpliwie 

konieczne, ale bynajmniej nic istotne. Niemiecki autor Tieck rozważał tę sprawę 

w jednym ze swych dzieł. Wykazał on, że udoskonalenie Jek r:icj i i teatru, a 

zwłaszcza przywiązan ie do tego takieJ wagi §wiadczy o upadku dramatu. Kiedy 

uczucie poety nie dość jest s ilne, by porwa ' wszy tkich słuchaczy i prlenieść ich 

w krainy ułuuy; kiedy słowo jego nic ma dość potęgi, by ukraść gmach i co chwilę 

zmieniać dekorację ; kiedy musi wzywać na pom c dekoratora i ma zynistę, 

~owodzi tym albo własnej niemocy, albo ostatecznego stępienia publiczności . Jak 

wiad mo, najbardziej fantastyczne sceny Szek pira odgrywano w zmjnowanych 

budynkach, gdzie nie było ani dekoracyj, ani machin . Niektóre jego utwory 

wystawiono nawet po raz pierwszy w szopach. Ale czarodziejstwo poety angielskiego 

jest tak wielkie, że nawet czytając go tylko, widzimy światła i cienie, duchy i rycerzy , 

zamki wyrastające z ziemi: czytelnikowi na koniec zdaje się.jak gdyby był na scenic 
wśród ak torów („ .) 

Na zakończenie powiem, że nawet pod tym względem poeci powinni wziąć 

sobie za wzór słowiańskich bajarLY, słowiańskich wieśniaków („„). Jak niektórzy 

poec i greccy, jak Arystofanes. jak niektórzy autorow ie misteriów, bajarz niemal 

zawsze wprowadza siebie samego w opowiadanie i odgrywa jakąś rolę w akcji; 

zasem napomyka, że w pewnych czynach swoi<.:h bohaterów brał udz i ał, i w 

najcudowniejszych nawet opowieściach po ługuje się nieraz bardz prostymi 

środkami dla ożywienia uwagi łuchaczy. Obecni w tej sali Polacy i Rosjanie znają 

zapewne baśń , w której bohater po zukuje taj rnniczego bajecznego ptaka, czegoś 

w rodzaju feniksa. Plak ów prze l atując nad jakim krajem słow i ańskim opu zeza 

jedno jedyne pióro, bohater je podnosi a ono, przyniesione do domu, rzuca rak 

żywy blask, że napełnia światłem całą chatę . W tejże chwili bajarl zapala zazwyczaj 

garść wiórów, a bijący z nich blask przejmuje słuchaczy dreszczem („.) . 

Przytaczam te przykłady, aby panom odsłon i 'tajemn icę sztuki, jaką pos iadają 

wieśniacy, p ci z urodzenia. Zachowali oni najcenn iejszą zdolność, zdolność 

podziwiania (.„ ). 
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Brzmi Polonez Trzeciego Maja.1 - Skoczne dźwięk.i 
Radością oddychają, radością :,,łuch poją 

W orwarte.1 po11uw11ie p11 remoncie Ksii»:umi PolsJ..iej przy 811/waru 

Sai111Gemwi11 123 w Paryi.11111ihyla si1· !5 pa:dz1em1ka prom{)(jaf rr111e11sk1ef10 

rlumaczema "Pana Tadeusza" Adama Mid.iewil':a Poemat pr::i>/oźy/ 

Rohert Bourgeois {Jest to f'1t'IWSZY przekład wiers:cm rvmowanvm 

a/eJ..sandry11em). a11u1rcm ws11•p11 jest :eslaw MihM:, u wyd11/o .i:o Les 

Ftlitions Noir sur 8/1mc (Mc111trichcr)1 Lt1 L1lm11rit! Pulunaisc (Ks1rgamia 

Polska) w Puryw. Spntlwnie odbyło sir 1" obl't·11ofci Piatm ł..uJ..11sie111icza , 

pclniqago (lbowicJ:l..i ministm J..11/tury, a pr:rnuiw1enie wy,~łoslli: ambasador 

PolsJ..1 w Paryżu, Jerz)' luka.1·:1•wski, "mh11.wdorl1twy wt~ Francji. O.rvaldu.1 

Ba/aJ..a11.1·J..us. 1ł111nncz 'Panu Tudeusw", Rohert Bvurgeoi.~. J..rytyl.. /ltcrado.i, 

Kr..y. ztof Rutlww~J.i ara: w im1e11i11 wydawców Vem Midwfaki. 

W promocji 1ul:ial wzii•lo p01U1d 200 osób. R1/w11ocześ11ie 

lt~?)J~aIB[Ęh~.\ "Pana liuleus:a" w innym 1/rmwl': eni11 w_ydttłu po 
1:)i .f rmu:usku s::wajcars/..1e wydawnictwo J; Age d' Hamme . 

Przeczytałem "Pana Tadusza" po raz, dajmy na to, dwudziesty - liczba ta musi 

być dowolna przy utworze, którego całych partii uczyliśmy się w szkole na pamięć. 

I tym raz m, jak zaw:;ze, zaciekawienie moje był żywe, choć byłem teraz ardziej 

świadomy tego, co w tym poemacie szczególnie przyciqga mojlj uwagę. Celowo 

u7.ywam słowa "zaciekawienie·', >literatur.i prze. złości może na.! nudzić, ba wie.albo 

sprawiać nam przyjemność, nie zawsze jednak nasp prostu zaciekawia . 

Poemat o życiu na wsi. opisy wschodów i zachodów słońca . potraw, polowań, 

towarzyskiego obrzędu zasiadania prt.y stole - dobrze, ale w jaki sposób język. 

ułożony w dwuwiersze, takie, jakie lubił wid. osiemnasty, może unieść tę, 

rzekliby' my, prozaiczność, nie prze. tając hyć baletem rymów i cezur? Co sprawia, 

fo 1.ak rzeczywisty je~t na przykład ogród warzywny albo kształt obłoków w niebie 

nad leśnym krajobrazem? Przemieniona słowanu najzupt..--łniejsza zwykłość stanowi 

zagadkę i naj iłniejszą stronę Pana Tadeusza. i to b mi wystarczyło. niestety, jest 
w nim jeszcze intryga i akcja, jak przystało na powieść wierszem. Nie. tety ? Ależ 
dzisiaj nikt nie pami„ta L'Homme de hamps tak sławnego niegdyś Jacquesa 

Delille'a, więc m że pozory powieści są polr7..cbne, żeby to, co najważniejsze. 

pojawiało się mimochodem, bez nacisku, z cudowną lek.kością pióra, które ·ię 
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bawi, zamiast pmcowicic i. y ·tcmaLycznie pr7edstawiać prace i zabawy mieszkańców 
wiejskiego dworu ? Jeżeli tak jest, Io jednak dla mnie pcrypcLic po. taci maj(j 

znaczenie <lrugorzędnc, niezależnie o<l 1ego, czy midamy im nazwę powieści. czy 

baśni. 

Napisany w 1834 roku w Paryżu, z ak.cJą umieszczoną w roku 1811/12 na 

Litwie, Pan Tadcu z zachowuje coś z frywolności angielsf..ich o iemna.s1owicc7.Jlyd1 

powieści. Bohater, którego imię służy za 1ytuł . jest dwudLicstolctnim młodz i cnccm. 

doskonale przccięlnym, niezbyt rozgami\tyrn, lubianym przez J..obicLy, ni.by Tom 
Jones . Telimena, dama doświadczona i nieobojętna na jego męską urodę. wsuwa 

mu ukradkiem w [\!kę klucz do swojego pokoju . Zarazem jednak próbuje Ldobyć 
Hrabiego, 1-.tóry w Lym zapadłym wiejskim zaką t ku JCSl przybyszem z. szerokiego 
świata, marzycielem i ekscentrykiem. NiezaJci.nie od rozwoju af..cji , stak powraca 
komiczny moryw sporu Asesora i Rejenta o zalety ich psów myśliwskich. na 
przemian z innym sporem p mii,xlzy dwoma okazami staroliwicckości, obrońcami 

dawnego obyczaju, Gerwazym i Protazym. 
Dobrotliwy humor służy ogólnie głównemu chyba cdowi. którym j~t 

pokazanie ziemi rodzinnej czy w ogóle ziemi Jako ogrodu Pana Boga. Natomiast 
z chwih1. kiedy przychodzi do akcji clnimatyczncj. czytelnik nic bardzo wierzy 
w Jej realność i skłonny jest przyjmować H pobłaż.Jiwic ., jak przystoi baśni . Ten 
mnich, ksa:1dz Robal (Vcr!), który oka?Ujc ~ię pokutującym grzesznikiem, i jego 
działalność jako patriolyczncgo emisariusn1 polskiej armii napoleońskiej, ta walka 
dwó h rodzin o posiadanie na wpół zrujnowanego starego zamczyska; wreszcie ten 
"zajazd", który zaczyna się od rzeźi kur. kaczek i indyków, a kulminuje bitwą ze 
sprowadzonym przez kogoś oddziałem ro ·yj ·kicgo woj ka: wszystko są to stare 

sposoby wprowadzenia mchu d narracji. znane z literatury, a dzisiaj z rysunkówek. 
w formie albo książek dla dzieci , albo programów lekwizyjnych. W bitwie pada 

wiele trupów, ale oczywiście jej przebieg to nic innego niż. gigantomachia w 

stylu heroikomicznym . 
Pisząc tę przedmowę, muszę podzielić się z czytelntkiem moią obawą, ze to, 

co w poemacie jest najważniejsze, to jesl transformacja zwyczajności , p zbawion..: 
ożywczego kontrastu z dyscypliną wiersza powstanie nieprzetłumaczalne, 

natomiast przetłumaczalne będzie to, co dla mnie jako czytelnika ma podrzędne 

znaczenie. A także, muszę dodać, samo lło hisloryczne, bez znajomości którego 
wicie rzeczy w Panu Tadeuszu jest ni.:zrozumiałych , d magałoby się całej 

osobnej rozprawki. Dla mnie samego miejsce teg utworu w lileralurze polskiej 
jest paradof..sem i Jziwaczn ścią. Dlaczego na przykład poeta polski rozpoczyna 
od inwokacji do Litwy ? Dlaczego przyrodę swego kraju rodzinnego nazywa 
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lHcwską, dlaczego wspomina dawnych władcow Litwy ? Cl.emu, mimo że jego 

postacie nalÓ.<! do tej szczcgólnl!j f..IJ.-;y społecznej zwanej szlacht<! (nie ma wsród 
r11ch ani jednego chłopa ) . mieszkam.:y Plllski, w której szlach la d<lwno zanif..ła, 

uznają to dzieło za swój epos narodowy '? Kim s4 chłopi . pracujący, jak 

dowiadUJernv się 11d czasu do l'tasu. na polach dworu ? Jaf..im mówią językiem ? 

Pytania mnoŻ•! się 1 niemało ich przyi.:z n1a warstwa. że nazwiemy jq tak, 
balzakowska la la owszem, lez istnieje) poematu. Bo w jak1d1 okolian ści:u.:h 

włtL'icic.:icl Soplicowa, Sędzrn. nabył grunty, 1-.tórymi zarz.1dza i z których czerpie. 
niezbyt legalnie, dochody'! Jaf..i materialny interes kryje sir,; za jcg planem, żeby 

ożenić siostrzeńca Tadeusza z młodocianą Zos1q. która latem I 8 l I roku ma lat 
trzymL~c ie '! Dopnie swego celu i w następnym roku 1812, kiedy Tadeus.i: zj,1wi sir; 
jaf..o żołn 1erz anni i n apolcofo,k ie j idącej na Mosk wr;; , Zosir;; ( wówcza!· cztemas1olctnią) 

pośluhi. A co znaczy wtedy jego, Tadeusz,, decyzja, ż.chy uwolni<: chłopów ? 1 
tak dalej . Wielkie Księ:.two Litewskie, z unii z Królestwem Polskim od 1569 roku, 
obejmowało obszary etniczne Iitcw~kie na północy, białoruskie na południu, ale 
!-..lasy panujące, to je:>I :.zlachta i arystokmcja, stopmowo się spolonizowały . 

Mi1.licwicz pochodził z obszaru. gdzie ludnośl' d1łopsl.a była białoruska. Słowa 
" i twa" używał w znaczeniu 1erytorialnym,pko Wiclf..1eg0Ks1ęstwa, nic językowym 
albo etnicznym. Wyobraźmy sobie frnncu\kiego wielf..iego poetę, pochodząccg na 
przykład z Kanady, który nigdy nic przeb wał w Paryż.u. Mickiewicz nigdy nic 
był w Warszawie ani w Krnkowic. Pisał w Paryżu "Pana Tadeusza" tęskniąc <l 
swoich rodzinnych okoli , świadomy, :le opisu3e obyczaje i nawyki na zawsze 
odchodz<Jce w przeszłość. Jego polscy czytelnicy rozpoznali w tych wzorach 
lrnltury sz!Jcheckicj samych siebie i ich podatność na czar. który rzucił na mch 
Mid,1ew1cz. jest czyms wysoce tajemniczym. Być mo7e, działo · ię lak dlatego. ż 
Pan Tadeus7 jest zamknu;ciem t sumq wiciu . tuleci tej kultury utożsamiane z 
1stmeniem Polski w ogóle. 

Po drugim rozbiorze pobk - litewskim państwa przez ościenne mocarstwa w 

1794 1oku okolice, gdzie ! czy .1ę akcja Pana Tadeu za. znalazły się w obn;bie 

I mpcrium Rosyjsk 1ego. Rzeka Niemen, o której mowa w poemacie Jako o granicy, 
oddzielała w 181 I roku tę częsć Imperium od Polski w jej ówczesnej postnci, 

nazwanej w 1807 roku Ksi\stwem Warszawskim po wkroczeniu lam wojsf.. 

N·tpnlt:ona Za rzek.i Niemen Napoleon grom:u.lził w I 811 rof..u armii,; do ut.k:rzenia 
na Rosi\:- W księstwie Warszaw~kim zniesiono poddaństwo chłopow, natomiast w 

Imperium Ro. yjskim na~tąpiło to dopiero w 186 I roku, c1.yli kiedy Tadeusz 
oznajmia, ze da1e swom1 chłopom wolność, wprowadza tę refomw. która za 
zachodnią granicą była już. faktem dokonanym. o do intere ów Sędziego, to 
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wzbogacił się on, ponieważ był kolahorantcm, to je~l w roku 1792 oświadczył ię. 

jak 7re ztą większośc jego sąsiaJów, za tak zwaną Konfederncją Targowicy. 

organizacją magnatów przekupionych przez Katarzyne Wielką, cesarzow. 

rosyj ką.Ileż zawiło~ci, ilcz zczegótów historycznych, politycznych. 

ekonomicznych, społecznych za kuli~ami ni powic~ci przecież, która wtedy, w 

latach tnydziestych ubiegłego wiek.u, zaczynał· doznawać przemożnego wpływu 

rzeczowości Balzaca. Już to, że taka bfitosć danych nic przeciążyła i nie 

przewr6 ·iła utworu piSanl:go wier<;zem, zasługuje na podziw . Pr.iwdę mówiąc. 

zapytywany, do jaluego gatunku literackiego należy Pan Tadeusz. nigdy nie umiem 

dać w~ raźnej odpowiedzi. Zdawałoby ię, ze sk ro autorem jego je ·t poeta 

romantvczny, tr7.cha by było szukać związków w ówcze nym rodzajem literackiej 

wrniliwości, ale Mickiewicz odbiega tutaj 1 od swoich wcze nieJ zych ulw rów, 

i od tego, l:o zwykło ~i~ rozumieć przez romantyzm Jedyna nieco bajronic;ma 

postać, ksiąd1 R11bak, nie ma wcale ry ów buntownika pr1.eciwko porządkowi 

wiata, morderstwo, 11.tórc popełnił i któn: stara się okupić. miało z..1 przyczynę 

zemstę kJasową: magnat odmówił mu ręk.1 wojejcórk.1 (cow~kazujc nazrózmcowanie 

w obrębie całej warstwy po iadającej tytuły szJacheckie). Zbieg oi...olicmoś i 

sprawił, że ten grze h tał się zarazem aktem współpracy z wrogiem, to 1est 

Rosjanami. Poza tym jednym wypadkiem winy (i świadomości win ) Pan Tadeusz 

jest do tego stopnia zanurzony w niewinności, ze zamiast chwalić jego rysy epickie 

chciałoby się raczej nazwać go sielanką, z pewnymi rysami mitologie.mymi, ·koro 

słońce, drLewa, obłoki, zwierzęta są uczłowieczane, a cała przyroda stal zaznacza 

swoją silnie osobową obecność. 

I to wła nie najbardziej c iekawi mnfo w "Panu Tadcu zu": pogodna aprobata 

istnienia, jakby ws1ystt...ie rzeczy dlatego tylko, że LO ·tał bdarzone bytem. były 

dobre. W ciągu ponad stu p1ęćdzies1ęcm lat, jakie upłynęły od jego napisania, 

przyzwyczajaliśmy ię d literatury idącej w dokładnie przeciwnym kierunku, 

ek plorujqcej różne odmiany zła i cierµienia, czemu me należy si dziwić, koro 

gwałtowne przemiany europ jskich połeczeństw i erozja wiary w ład 

metafizyczny nic przyjała pojmowaniu świata jako hannonji.Toteż pogoda "Pana 

Tadeu za" za tanawia i niepokoi jako dar utracony. Być może za jego przyjaznym 

szacunkiem wobec ziemi jako ogrodu wolno odgadywać 1 nabożność człowieka 

religijnego. ucznia Claude'a de Saint-Marta.ina, i optymizm wychowanka 

Oświecenia. Kiedy M1ck1ewicz był studentem, miał możność być w teatr7..e na 

operze Mozarta "Flet z..aczarowany" - i myślę. że wbrew pozorom "Pan Tadeusz" 

mieściłby się najlepiej w epoce ''lóż mistycznych". 

Czesław Miłosz 
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Schyliwszy się i ręce obm)l'vszy w strumieniu, 
Usiadł przed Telimeną na wielkim kamieniu 



Jan Ciechowicz 

do 

ospodan.em Pana Tadcus:a - jak to napisał kiedyś Kazimierz Wyka - jest kopiarz i 
stylizator, narrator - rapsodyk, który zanurza czytelnika kolejno w materii : 
dygrc yjno - lirycznej,opisowej, powieściowej, hi toryczno - obyczajowej, a le i 
komediowo - satyrycznej. Najwięcej teatru znaJeźć moina w Ks i ędze JV 
(Dyplomatyko i łowy), gdzie cała Pol ka zo rała zamknięta w tabakierze ks i ędza 
Robaka, który "zbiera do ogniska" rozpryskujące się rozmowy ucze tników 
agitacyjneg przed iawienia w karczmie Jankiela: Skołuby, Wilbika, Jurahy, 
Podhajskicgo, Birbasza, Mickiewicza i Cydzika - aktorów tego wieczoru, 
ogarniętych odtąd misją" czyszczenia domu". 

A jednak pierw ze próby wystawienia Pana Tadeus:a, których nikt dotąd 
jakoś nie pisał, bagatelizowały "reży erską rękę" Mickiewicza.Wychodzity od 
obrazu ~ie od diaJogu. Były prawą malarzy a nie inscenizatorów. Za polską 
prapremierę Pana Tadeusza uznać tT7.e a reali1..ację Juliusza Kossaka, świetnego 
akwarelisty i nieprześcign i onego "koniarza", na co dzień także kirownika 
artys~ycznego "Tygodnika Ilustrowanego". Otóż zaprop nował on sceniczną 
wersję poematu w teatrze Stan isława Koźmiana w Krakowie 11 marca 1873 roku 
zbudowaną z ośmiu obrazów, złożonych z żywych osób, od Powrotu panir·z; 
do Poloneza. Większa ich część - jak napisał recenzent "Afisza Teatralnego" -
ugrupowaniem i typami była wiernym odbiciem ustępów i myśli 
Mickiewiczowskiej; żaden nie czynił im ujmy". Najlepiej wypadały te obrazy, do 
których wchodziło najwięcej osób. Role aktorów - posągów przyjęli amatorzy. 
Tylko Robaka "grał" zawodowiec - Józef Rychter, gdyż obraz siódmy zatytułowany 
Spowiedź, czyli ważne odkrycie wymagał ta kże "poruszenia". Teks t poematu, 
adekwatny do przedstawionego obrazu, czytał Józef Benda, przyrodni brat Heleny 
Modrzejewskiej. Po latach, 29 listopada 1881 roku, swoją wersję Pana Tadeusza 
w dwuna5tu żywych obrazach, zrealizował brat Juljusza Kossaka - Woj iech. Tym 
razem główne role "zagrali" aktorzy profesjonalni (było i h 17). Cało ć w ramach 
"Wieczoru ku czci Mickiewicza" wyreży erowat Władysław Werner, a stosowne 
ustępy epopei recytował sam Roman Żelazow ki. 

Żywy obraz nie miał bowiem prawa mówić. Dobrze t widać na przykładzie 
" tableaux vivant " Wojciecha Gersona, twórcy Warszawskiej Szkoły Rysunku. 
Jego osiem szkiców do Pana Tadeusza zakomponował i ułożył na scenie Teatru 
Wielkiego w Warszawie, 4 marca 1883 roku, Bolesław Alchi mowicz. Każdy obraz, 
"poprzedzony odczytaniem odpowiedniego us tępu " poematu, urozmaicony został 
muzyką Moniuszki i Cho~ina, dobraną z wielkim smakiem przez dyrektora opery 
Adama Miinchheimcra. Zywy obraz, którego oświeceniowy , dworski rodowód 
Jako pierwszy dostrzegł Zygmunt Gloger, wiązał się ze ?.łagodzoną wcr ją 
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przeszłośc i, z sielankową wizją ilustrator ką utworów literackich - jak napisał 
Ryszkiewicz . Rozwój żywych obrazów odpowiadał zasadnkzym kierunkom 
malarstwa figuratywnego , z niewątpliwym wpływem na kształtowanie się 

polskiej scenografii , pełnej wtedy najróżniejszych maJarskich kom pozy ji, odsłon 
i apoteoz. Maria Gerson- Dąbrow ka, bogata doświadczeniem ojca, pmcował 

nawet podręczni k- poradnik Obm zy żywe (Warszawa 1920).Pr?..eczytać tam można, 
że przy budowie żywego obrazu najważniejszy jest dobór postaci (anioła nie pod bna 
wyobrazić sobie z czarnymi wł sami), kostiumu, ugrupowanie i oświetleni e Uak 
najwięcej wiatła białego). Zamiast łamać sobie głowę riad ułożen iem obrazu, 
:iktorka radzi brać materiał gotowy, np. Panu Tade11s:o ugrupuwać wedle ilustracji 
Andriollego. Obrazy żywe na.leżało przynajmniej trzy nvy dsłonić, trzymając je 
przy otwunej kurrynic ok.oło minuty. Dłuższe uitrzymanic b wiem "powoduje 
zmęczenie u osób występujących i p ruszenie obr zu" Tyle o P 11111 Tadeus:u w 
żywych obrazach, uchodzących d t<1d (czy słusznie ?) za synoni my my. len ia 
zachowawczego, ateatraJnego, za przykład literatury obrazkowej, nazywanej 
nierzaUko "dramaturgią od fana Matejki" . 

Czas najwyższy zapytać o pierw z,ą adaptację sceniczną Pana Tadeuszu z 
prawdziwego zdarzenia. Przygotował ją na swój benefis w teatrze lwow k1m 
hrabiego Skarbka, Lucjan Kwieciń ki , aktor i reżyser. najl pszy wtedy - jak to 
określił Grzymała -Siedlecki - lekki amant". Wcześniej o przeróbce Pana Tadeusza 
myślał Wł. L. Anczyc, autor Kościuszki pod Racławi1.:ami . O tatecznie do 
premiery "obrazu dramaty znego w 5 aktach a 8 od łona h", przerobionego na 
cenę przez Kwiecińskiego z muzyką Wrońskiego, doszło 19 lutego 1886 roku. 

Benefisant , który zgarnął Jl s iebie całą kasę, zagrał także Hrabiego - "w płaszczu 
mjgdałowym z peleryną i buta h paJonych". Od razu trzeba powiedzieć, że 

publ i zność lwowska otrzymała zaJedwie bladą reminiscencję dzieła, coś na 
kształt "niewyraźneg konturu poematu". Zatomizowane obrazy nie łączyły się 
między sobą. Recenzent "Gazety Lwowskiej" wziął w obronę ograniczoną materię 
te tu, namawi ał aby zostawić scenic co ceni zne, a literaturze co literackie. Ten 
szkielet Pana Tadeusza. poobcinanego i poćwiartowanego , nie zadowolił nawet 
w najbardziej dramaty znej scenie - spowiedzi Jacka Soplicy. Ksiądz Robak 
(Ż !azowski) w łóżku "godzinę całą umierający na scenie, był parodi ą", zaś 
Klucznik - Zboińskj budził po prostu "pri.ykre uczucia" . Lwowski Pan Tadeusz, 
gdzie Płut i Rykow w najlepsze zajadali najprawdziwsze zrazy z kaszą, po raz 
pierwszy rozpisany na role (ansamble tworzyło 30 osób), doczekał się także, w dwa 
mie i ące później , wersji krakowskiej. Ale i tutaj potraktowano rzecz zaledwie jako 
"uscenicznione streszczenie" poematu. Nie pomógł nawet kończący przedstawienie 
polonez na dwanaście par. 

Niejakim sukcesem, przynajmniej frekwencyjnym, tał się dopiero Pan Tadeusz 
w opracowaniu Edwarda Puchalskiego. Pokazany najpierw przez zespółGawalewicza 

wWarszawie,wsaJiFilharmon iina l238miejsc. Grali aż 18 razy mi~dzy !czerwca 
a 8 październik pamiętnego 1905 roku, w dekoracjach "ściśle zastosowanych do 

pisów w po macie", i w stylowych kostiumach (zachowały s ię przynajmniej 4 
fotog rafie) . W październiku Gawalewicz otworzył tym Panem Tadeuszem sezon 
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teatralny \\ łóu!l„it:J '"Vil:torii". l tutaj Robal....i llgrał Józet Kotarbiński. za.\ 
Hrabiego fo:hałTarasiew1cz . Obaj ouct-rrali kl11c1owq rol~· w młodopol. kicj batalii 
o poezję rnmanty<.:Zną na sernic krnl..owsk11..J. Na widowm łódzk1cj dochodziło 
nierzadko d patnotyanych manifcst:i.cj1 . Tym bardziej , że zdarzały się 

przed tawicnia z zakornp nowaną do ~rodk.a modli twą Laskow. kiego (mówił ją do 
publiczności Wojski - Orl1r1ski): 

Boże, coś Polskr przez tak długie lntn 
Dosirgnł losó·w knrzqcych m111ieniem 
C(lś Jq wymazał z u..1olnych tego świnin 
I z gniazdn ojc610 uczynił więzie11im1 -
Pr.:ed Twe ołtarze dziś niesiem wołanie: 
- K111ałcs dł11!{0, tcmz w11bncz Panit!f < • 

Nic dnwncgo. że na t:1k wunocnionym Pm111 Tade11.1:u - "łzy zaperliły się 

w ocznc.h w ·zystkich". W tym samym mniej więcl!j czasie p jawił ii,: poemat 
Mickiewicza na sccnil.. wileńskiej w tcatr1.e Nuny Mł0Jzicjowsk1ej , z:ipewnc w 
przeróhce Popławsk.iego Z l..ole1 niejaki Józef Toma:-.1 Wydźga, ni widl)my 
kompozytor, wydał we Lwowie dule, blisko srustronicowe libretto do Pana 
Tade11s:a. wyslawionego •)statecznie w \\ersji operowej 22 stycznia 1907 rok.u 
Muzyka miała ·harakter sentymentalny , ··i10 !.cr:: przemawiający". Obok pani i 
czysto orkiestrowych ( lic1.ne uwertury i lu truJ~Ce sceny pa.11tom1miczne ), kompozytor 
wprowadził sporo form tanecznych (mazure k, gawot, polonez) . Nie udało się 
niestety ściągnąć z Budapesztu Paol,1 Pmtcra, w1rluo1a którym ,\ł zagrać koncert 
Jankiela. Także strona malarska tego przedstawienta "nic hyła dociągnięta" Na 
marginesie warto może przypomnieć o j s1cze jednym zjawisku eg101ycznym. 

tosunkowo niedawno odkryta została niemiecka przaóhl..a Pmw Tadem:a 
Engdberta Rchbmnt;m z końca XIX wicku, pomyślana jako sztuka do czytania 
(buchdrama). 

Tymczasem w latach dwudziestych i trzydziestych nu~zego stulecia daje !>lę 

1.aob erw wać urodz j na Pano Tadt•m::a rcalizowancgn na scenal·h .;zkolnych 
Jędrzej Cierniak wydrukował na przykład w swoi "Teatrze LudOW) m" 
sprawozdanie z inscenizacji s1kolneJ Edwarda Strą7yńsl..1egn , zas Micc1y la\\ 
Opałek na 100 - lecie Pan.a Tadeus:.a opracował specplny lnm m:llniałów '·do 
urz.1dzaniauroczys1ośn w szkołai:h, -;towar.lys7cniach i wictlical.h 1ołnier-.kich" 
Pan Tade11s:: stawał sity t ułaj, niczym Słow:ii:~i u prnfc:ora Pimk.1, '\·hh.:bcm duszy" 
i "pełną kruż<J zbawczych Icków przcciwkl) smutk11m 1 zagładlil·"! 

W tym przeglądzie propozycji i tropów in ccrn1acyjnych nie p winni> 
zabraknąć choć kilku słów na temat wer~ji filmowej Pa11aTmir11.\·:a, przyg towanej 
pnez świetnego specjalistę u<l "widowi. kowcgo ilu1.jonizmu", ucmia 
Reinhardta · Ryszarda Ordyńskiego. Do~ć powicd.l1cć. że obraz ten (zrealizowany 
w roku 1928) uzyskał w oczach Lechonia wymiary "w1el!...1ego filmu 
ilustracyjnego". Adam Mickiewicz, którego grał Wojciech Brydz1ński, spoglądający 
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z okna na katedrę Notre Dame, przenosi swoją duszę utęsknioną w krai nę puszcz 
litewskich i łanów falującego zboża. Widz kinowy otrzymał c iąg " prawdziwych 
obrazów",poprzedzonych odpowiednim i wersetami poematu (film kręcono na tle 
ruin w Mirze i w wsi Czarkowa w Nowogródzkiem). W ekranizacj i Ordyńskiego 
zagrała cala plejada wybitnych aktorów teatralnych z Le zczyńsk im, Maszyńskim, 
Kotarbińskim, Su l imą i Jaraczem na czele. Jankiela grał Ajzyk Samberg z 

wileń kiej trupy żydowskiej . 
Skoro mowa Jaraczu, to nie wolno zapomnieć o wersji radiowej Pana 

Tadeusza , jaką zaprezentował on jednoosobowo. w pit;:ciu odcinkach, we wrze :niu 
1937 roku . Podobny teatrgło~nej lek.tury, t'!atr wyobraźn i , przygotował dla wybranych 
słuchaczy okupowanego Krakowa Juliusz Osterwa, który w lutym l94J ro!..u 
czytAf na Brackiej, przez 12 kolejnych wieczorów w ·zy tkie księg i epopei. Dobre 
pół roku wcześniej , wyst.1pił ze swoim Panem Tadeuszem Mieczysław ~otlar_czyk, 
twórca i dyrektor krakowskiego Teatru Rapsodycznego . Kotlarczyk az p1ęc razy 
wracał do Pana Tadus:a (w lata h 1945 - 1966). Moi.na by napi ać, że stworzył 
rapsodyczny kanon inscenizacji poematu, 1-..tóry na długie lata, niczym Dziady w 
opracowm1iu Wyspiań k.iego, stał ię "metrem wzorcowym" dla potencjalnych 
inscenizatorów . Próbowali złamać ten wzorzec I-olejno: Leopold Pobóg -
Kielanow. ki w Londynie ( 1955), Ryszard Machow ki w Ol ztynic ( 1964). Janusz 
Bukowski w Szczecinie (!978) i August Kowalczyk w Warswwic (198 1). 
Nową, konkurencyjną wobec dramaturgii Kotlarczyka adaptacji; Pana Tadeusza, 
zaproponował Jerzy Adamski. Udało ię chyba jednak tylko - i to nie do końca -
Adamowi Hanu zkiewiczowi. 

Uzasadniona dotąd relacja "odkrywcy nowych l ądów„ . może być w tym 
miejscu zast ąpiona przez naj rót zą interpretacji;: porównawczą tych dwóch 
·posobów czytania Pana Tadeusza: Kotlarczyka i Hanuszkiewicza, z odrzuceniem 

wszystkich ogniw pośred nich. 
Otóż Kollarczyk przyjął wobec poematu postawę medytacyjną. próbował go 

przenilnąć <lo końca_ W ześciu różny h wersjach tea~ralnyc~ p _zukiw~ jakby 
syntezy cało ci. Wygrywał liryzm i epickość, ton modlitewny 1 tragiczny, siei ki 1 
an ie! ki.Bliska mu była idea Pana Tadeusza jako "księgi świętej'', jako poematu 
meta.fizycznego, czy baśn i urealnionej - jakby powiedział Mił sz. Kotlarczy!... nie 
przekładał epopei na język dramatu , nie szukał dialogów. Ra zej przeciwnie, 
~ybijałwalory narracji, opis w i opowiadań, czystego "gadania" (również chóralnego. 
Zaprop nował "małego" Pana Tadeusza, początkowo graneg tylko przez sześciu 
aktorów, parteg na słowie, maksymalnie umowneg i ascetycznego. Z 
"dramatis personae" wyodrębniał niezmiennie tylko: Sędzieg . Telimenę, 
Tadeusza, Hrabiego i Zos ię (najczęściej w zjawiskowym wykonaniu Danuty 
Michałowskiej).Kai:de przedstawienie prowadził Poeta, \..tórcmu pomagało nawet 
siedmiu narrntorów . Nieprzypadkowo Csató nazywał Teatr Rapsodyczny 
"najbardziej epicką spo{ród wszystkich form teatru". Kotlarczyk, doktor filozofii od 
Ignacgo Chrzanowskiego, był za pan brat z literaturą naukowq o Panu Tadeu.szu . 
Tam próbował szukać in ·piracji. I tak w roku 1949 czytał Pillla Tadeusza -P~gome~'. 
w 1959 - Szweykowskim (Mickiewicz jako humorysta). w l 964- Wyką. Najbardz1CJ 
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spektakularny sukcc. odnió'ił Kotlarczykowy Pan Tadt.'usz 28 stycznia J 951.) roku. 
kiedy to u\widnił cxMuni~cic pomnika Mick1cw1cza na Krakowskim rzedmicśt·1u 

w War.,zawii.:, słuchany z uwag:i przez Bieruta i Cyrankiewicza, Rokossowskiego. a 
nawet amhasa<iora Lchied1cwa. Rapsodyon.v Pan TadcuS7. przejmowany przez 
kok•jn roczniki Rap~odykclw . grany hvł, hag;1tela , 732 razy. 

Wierzyć "i~· ie chce ale w tym akurat n11c.1~..:u I lanuszkiew1t7 me jest gurs1.y. 
Jcgo tclcwi;yjny sena!. wycmllnwan, w r.Hllal h \tudia 63 mii;-tłzy 18 paJdrn.>rnika 
lfJ70 a 14 pal.clziemik.1 1971 roku. miał w1clomilionow;1 widnwniit'. L gruh za 
pomr.ł był LaJ..1, ahy k;1;ide.1 ksi(,'d7. epopei po~wiyl'lt: wdcn 111ct!7ll' lny wicczor. od 
Gospodarstwa do Kochajmy sit; Powstało wiec ..., ten '>fl<.l'oh 12 g11dnnn~l'1 1 

~11\.'ktalJi-słudiowisk. prowatlzonych naju:q~cic1 poez trrcch narratPn",w( Mat halle\·, 
Voita i samego Hanuszk11.·wicza1 ze sn:1111graf1ą . 

0 \1111:ny lanit·w-;kiq 1 mu1.yk•! 
Andrzt•ja Kurylewic7a. Hanu. zkicw1c? pnkaz.ał cakgc• Pana Tadl'll~/a. prawic x-:z 
cięć i inwersji W ~~rialu t ·kw1ry.1nv111 1rcali1nw 1ł 10. dn lleg.o n.1Jaremmc 
zmierzał K11tlan.:zyk, tl·1ł wyubr .m:-nll' całn'l Pozwolił 'łuchal Pana Tadcusrn 
dn woli i to v. n·1jlcp~t) m wylo..nnaniu. W 11111ownc.i prn·~!rzen1. w Il kko . tylizowa
nyd1 kostrnmach, „,agrali" r.ip. 1 dycrnil n.11swi1 tmcj\1 aktorzy. Rapsodycznie 
rllatcgo. ponicw;v 1atnymali słnwe1 w połov. ie drogi 11119dzy recytatorem a 
kreowaną pmwi:i<J. I lak Hrahicgo ··mciw1ł'. (ho trudno nap1sac. 1c grał) -
Z1pa.,icwic1~ S~dziegn - Wkhmar1., Robak" Cham1l'c Gcrwa?C~go - Borowski. 
Wojskiego - Opahfo,ki a Rejenta- L11tk1twi1.."Z 1 rr11. hi; curzej było L paniami 1 a 
~pcCJalmc /. 7..0~1;1 - Elihiclt! Rurnwskq, "dziwni ... 1..ic;jka"). 

Hanuszkiewicz natychmiast wyLiągn.1ł / te.1 porazki oh~aJnwc1 ~1o~ow11c nauki . 
W teatralnej wersji Pt111a Tatle11.n1. l-.tóre.1 premier.i odbyła sic; w p1crw~z ·eh 
micsi<1t:ach ~tanu wojennego, 27 marca J 9R2 roku na scenie Teatru Narodoweco 
obsadził w roli Lem 11czcnnic:ę s7.koły hall'!OWl'i prawdziwą ·gc;siareczkę''. Tym 
razl·m HanuvJ..1cwiLZO\' ski Pan Tatlcusz y,che1tl1.ił jako czt;sc sk.1ładowa do 
tryptyku M1ck1cwrcza. Po Młndośt:1 i trzct: ich D1.iadach, Pan Tadc11.L miał 

z..a.~tąpić"Wiek M(,'sk1" pow-,tałjakhy„zami.L~t" k~li wie11yl Teresie KrLcm1eń (a 
chyba trzeba) było to przedstawienie "pr1eslic1t1c„. gdzie „nikt mkogo 111c ud;ijc. 
umownosć jest pełna, k rt>lujc słowo' . PrzcpuS7cwnc jcunak przez filtr hL'rnikom1czny. 
Słu1.vła temu m.m. Tenogralia Zaniewskiej. która u~Lawił;1 na półkolistej scenic 
pokrytej trawą, makiety. dworku w Soplicowie, zamku Horcs/ków. zaścianka 
Dobrzyr1skiLh, karczmy i koscioła. Pr;y tytli mał:rch makictad1 (Raoek pisał n 
Panu 1 adeuslU w Disneylandzie). Judzie wyghltlal1 jak olbrL} my, odgrywaj<JCt: 
scenę jasełkową. Przcd~tawien1e zachowało .(w1cżoś( i bczpretensjonalnoś.:; 

przyciszone, stonowane, utemperowane. 
Wyglątla n.1 to, ze Pan Tadeu. z wywołuje nawet u Hanusz.kicwicza 

inscenizatora chwalebne uczucia pokory i umiaru . Co wcale nie znaczy. że 

prze. taje być wyzwaniem dla reżysera, który ma pomy!>ły. Wszystko jest kwestią 
smaku , jakby powiedział Herbert. 

Jan Ciechowicz 
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„.Robak ręce Sędziego całował 
cdzia Księdza za szyję płacząc obejmował 



Sponsorzy spektaklu 

ELBREWERY COMPANY LTD 
82-300 Elbląg, ul. Browarna 71 
tel. 34-20-52 telex 057 269, fax 34-23-37 

Elbrewery Company Lid Joint-Venture to dawne zakłady piwowarskie 
w Elblągu. W struklurzc Elhrcwcry Co. Ltd lunkcjonuj::i dwa browary - Elbhig 
i Braniewo oraz rrzy słowdowme 
Sp6łka Elbrewery oferuje doskonałe piwa: 

- Specjał (alk. dn 4.5%) 
- SpccjaJ Pils (alk . do 4,3%) 

oraz 
- piwo ciemne, mocne Porter i piwo ciemne Kannclowe 

Połą -zenie nowoczesnej rcchnologii i techniki z lradycjam i clbląsk1ego 
piwowam1c1wa - to podstawa doskonałej jał...ości naszych piw 

''Pan Tadeusz" 

ech-mon 

'TECH-MONT" S.A. 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

WDROŻENIOWO-INNOWACYJNE 

u l. Hetmańska 28 
82-300 Elbląg I Poland 
tel I fax +348 50 I 32-4 0-94 
telex 057 490 
telefon +4 8 50 I 34-3 1-70 

+48 50 I 32-60-05 
+4 8 59 I 32-60-03 

~:;;z·;:,;,cc.:::,-,:w.-~~,~~w;j~"'''·''=c;-::=,:~gt··"·? 'S~~"'v 

wtrł"'·""'~-H tąj TEATRU DRAMATYCZNEGO ···••=-·~·1 
·j W ELBLĄGU 

Ji składa serdeczne podziękowania 
sponsorom nasze] sceny 

.„ dzięki któn;m mogła powstać inscenizacja ,F .. 

,;;' 1.~,mw,;,, ·1 'Pana cratfeusza" .. ,~="" .. ,,,_Jl,.a 




