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Pana Tadeusza 

Pan Tadeusz wyszedł z druku nakładem Aleksandra 

Jełowickiego w drukarni Pinarda w czerwcu 1834 r 

w dwóch tomikach(/. str. 256, li. str. 304) 
z popiersiem poety w nakładzie 3000 egzemplarzy 

i dostał się do księgarń w cenie 20 zł. polskich za 

całość 1 .. .1 Egzemplarze, wydrukowane już około 20 
czerwca, wypuszczono na paryski rynek księgarski 
dopiero w połowie sierpnia. Było w tym wyrachowa

nie księgarza: mianowicie, nie wypuszczał książki, 

żeby jej nie robić rozgłosu, który by utrudniał 

przemyt jej do kraju. Dopiero gdy egzemplarze 
dotarły nielegalną drogą do Polski, oddano nakład 

do księgarń paryskich. 

Iza.I A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t.IV. s. 405 



Stanisław '13a{ińsfj 

(.„) 

Jest wieczór. Przecf stu (aty. Ugfrsty i wilgotny. 

Z ok._na, przy {Jórym siecfzi jak._iś pan sanwtny, 

'J.1/Ufać krętą uliczkJ, {atamię gazową 

! jak._ąś „ 'U Musette 'y" wystawę sk._(epową. 

Jak._iś Jak.fr przejecńaf siwą mgf4 owiany. 

'J.1) pok._oju Uick._iewicza cicfw o tej porze 

'Ty{kp zegar sze{eści, ty{kp świeca gorze, 

'Ty{kp pióro miarowym szeptem się porusza 

Po ukpcńanycfi !@rtk._acfi Pana 'Tacfeusza. 

Stańmy za nim na pa{cacfi i spójrzmy nieśmiafo, 

Co pisze? 'J.1/faśnie pisze, patrz: .. . to ecfio grafo ". 

'J{ag(e urwaf. l gfowę ręk._oma o6iema 

Pocf parl jakfiy cfo Litwy wracał, /(Jórej nie ma. 

(. . .) 



Ruchy narodowowyzwoleńcze, które wstrząsnęły 
światem w roku 1830, osłabły; Europa wkraczała 

w nowy okres stabilizacji. I właśnie wtedy, 

w czasie owych najpierw pełnych nadziei, 

a później coraz smutniejszych lat 1832 - 1834, 

powstał ,,Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na 

Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812, 

w dwunastu księgach wierszem" Mickiewicz, 

pi sząc swój nowy poemat, wracal myślami do 

stron rodzinnych, do których prędko nie powróci, 

może nie powróci nigdy. Wspominał okres 

wielkich nadziei, jakie Polakom niosła wojna 

Napoleona z Rosją, jedyne miesiące zachłyśnięcia 

się wolnością , jakie przeżył. I to przeżył jako 

czternastoletni wyrostek, nie dostrzegający jeszcze 

konfliktu społeczeństwa polskiego , rozdartego 

między „orientacją francuską" a „orientacją 

rosyj ską" . Wracał w przeszłość. ( ... ) 

W opisie kraju młodości, pagórkowatego 

krajobrazu nowogródzkiego, nakrytego niebem 

lata , zaludnionego typami ludzkimi 

zapamiętanymi z wierną, wrażliwą na barwę, 

sposób mówienia, kształt i specyfikę obyczajową, 

skrupulatnośc ią, natrafiamy raz po raz na pełen 

rozbawienia uśmiech, Lowanyszący tak często 

wspomnieniom szczęśliwej, nieodwracalnie 

zamkniętej przeszłości. Mickiewicz zabawia się 

w swoim arcydziele zderzaniem romantycznej 

iluzji z rzeczywistością, przekornie ukazując 

piękno i bogactwo prawdy. Ale owa konfrontacja 

ideału z życiem nabiera wraz z biegiem poematu 

posmaku tragedii, gorzkiej wiedzy o życiu , 

o zawiedzionych nadziejach ludzkich. 

Zasad.niczym wątkiem „Historii szlacheckiej", 

w początkowych księgach zaledwie się rysującym, 

w dalszych górującym coraz potężniej, są dzieje 

spisku organizowanego przez emisariusza 

napoleońskiego,księdza Robaka. Spisek ten ma 

przygotować powstanie na Litwie, przyspieszyć 

przyłączenie jej do ziem polskich w momencie 

spodziewanego wybuchu wojny Napoleona 

z Rosją . I oto dzieło księdza Robaka zamienia się 

niemal w farsę, szlachta zaściankowa, agitowana 

przez niego do zbrojnego czynu urządza zajazd na 

dwór w Soplicowie, pospolitą burdę sąsiedzką. 

Zniszczono wielki plan Robaka, wezwany oddział 

rosyjskiego wojska walczy z zaściankiem, 

niedoszli powstańcy muszą uchodzić z kraju. 

A jednak w dwóch ostatnich księgach poematu 

zapanuje rzeczywiście nie zmącona niczym 

pogoda: powitanie wojsk polskich ciągnących za 

Napoleonem, wśród których znajdujemy 

niefortunnych uczestników zajazdu . Wielka uczta 

ku czci polskich generałów w Soplicowie 

pogodzenie zwaśnionych, polonez na murawie, 

wspaniały zachód słońca na niebie. Ani jednego 

napomknienia ze strony poety o bliskiej strasznej 

klęsce, o gorzkim zawodzie zimy 1812 roku. Tej 

iluzji Mickiewicz nie roztrzaskuje o twardy kant 

rzeczywistości, nią zamyka poemat. Dopiero w 

,,Epilogu" ... Ale „Epilog" nie ukazał się nigdy za 

życia poety, wydano go dopiero z papierów 

pośmiermych. Może Mickiewicz uznał go za 

niepotrzebne stawianie kropki nad „i"; pierwsi 

czytelnicy „Pana Tadeusza" z własnych 

wspomnień znali dzieje moskiewskiej kampanii 

i następnych dwudziestu lat. 

[w:] Maria Dernalowicz, 

Adam Mickiewicz, W-wa 1979 



MówUµ;1 że Pan 'Tadeusz jest sym6ofem poetyck:jm 

Pofsk.f.1 nie wypowiadamy żadnej poetyc/ć.iej 

me taf ory1 ty[kg s twiercf.zamy niez6itą duchową 

prawdę. Całą Pofs/(f, je) pejzaże1 {ud.zi1 obyczaje, jej 

widkgść i małość· wszystkg co własne, 6fogie wziął 

Mic/ć.iewicz w so6ie i zamfć.nąłja/ć.owaaa 

w 6ursztynie w 6osfć.icń wierszach Pana 'Tacfeusza. 

Jan Lech.oń 

Wśród różnorodnych, często skrajnych sądów, 
wypowiadanych o pobycie Mickiewicza 

_A.V 

w Wielkopolsce, najbardziej przekonywujące są te, 

które nie dotyczą „win" czy „zasług" poety jako 

konspiratora, działacza poilitycznego czy też po 

prostu nie wierzącego w zwycięstwo. 

Najbardziej przekonywujące są głosy, które 

przypominają, że Mickiewicz wtedy po raz ostatni 

był w kraju, że słuchał potocznej, żywej polszczyzny, 

tłukl się polskimi gościńcami, widział karczmy 

i wioski, jeździł od dworu do dworu. Znowu zetknął 

się ze szlacheckim obyczajem, trwającym 

niezmiennie w ziemiańskich domach, obyczajem 

podobnym jak ten w Tuchanowiczach czy Rucie; czy 

bez tych miesięcy wielkopolskich mógłby powstać 

Pan Tadeusz? Nie ma powodu, by nie wierzyć 

Bohdanowi Zaleskiemu, gdy pisał po latach do syna 

poety: 

Ojciec twój wydumał Pana Tadeusza na wsi 

w Poznańskiem; tam obmy§lił pierwszy plan 

poematu i zaczął go od opisu dworu szlacheckiego 

w Polsce.* 

Ile Sop!iców zawdzięcza dworkom z Choryni czy 

Luboni? Miesiące, o których Mickiewicz będzie się 

bał myśleć „jak o chorobie albo o złym uczynku", 

były na pewno błogosławione dla polskiej kultury. 

* J. B. Zalewski: Adam Mickiewicz podczas pisania i 

drukowania "Pana Tadeusza". List do syna Adama. 

Paryż 1875. 

za: Maria Dernałowicz, Adam Mickniewicz 
Warszawa 1985 



'Dramat jest najsifoiejszą rea{izacją poezji. 

'Dramat zapowiada niema( zawsze k,res jecfnej1 
a początek__ innej epokj. 'J{a{eży w nim ocfróżnić 
cf wie warstwy ocfrę6ru: napisanie a wystawie
nie. 'Dramat wynwga osacfzenia na ziemi.· potrze-
6a gmach.u teatra(nego1 afJ;orów1 potrze6a po1no

cy wszyst/(j.cft. rocfzajów sztukj. W cframacie poe
zja przecfiocfzi w cfziałanie wo6ec wiazów. 

w : 51.aam'Mick,_ie'Uficz, LituaturaSłowiań.sląi, 

wyk,_fud xrJJr 

Jan Ciechowicz 

Teatralny 
„Pan Tadeusz" 

Od Kossaka do Hanuszkiewicza 

Gospodarzem Pana Tadeusza - jak to kiedyś napisał 
Kazimierz Wyka - jest kpiarz i stylizator, narrator -

rapsody!<, który zanurza czytelnika kolejno w materii: 

dygresyjna - lirycznej, opisowej, powieściowej, 

historyczno - obyczajowej, ale i komediowo -

satyrycznej. Najwięcej teatru można znaleźć w Księdze 

IV (Dyplomatyka i Iowy), gdzie cała Polska została 

zamknięta w tabakierze księdza Robaka, który „zbiera 

do ogniska" rozpryskujące się rozmowy uczestników 

agitacyjnego przedstawienia w karczmie Jankiela: 

Skotuby, Wilbika, Jurahy, Podhajskiego, Birbasza, 

Mickiewicza i Cydzika - aktorów tego wieczoru, 

ogarniętych odtąd misją „oczyszczenia domu". 

A jednak pierwsze próby wystawienia Pana Tadeusza", 

o których nikt dotąd jakoś nie pisał, bagatelizowały 

,,reżyserską rękę" Mickiewic7.a. Wychodziły od obrazu 

nie od dialogu. Były sprawą malarzy a nie 

inscenizatorów. Za polską prapremierę Pana Tadeusza 

uznać trzeba realizację Juliusza Kossaka, świetnego 

akwarelisty i nieprześcignionego ,,koniarza", na co dzień 

także kierownika artystycznego „Tygodnika Ilustrowa

nego". Otóż zaproponował on sceniczną wersję 

poematu w teatrze Stanisława Koźmiana w Krakowie 

11 marca 1873 roku, zbudowaną z ośmiu obrazów, 

złożonych z żywych osób, od Powrotu panicza 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 „grai" 

zawodowiec - Józef Rychter, gdyż obraz siódmy 

zatytułowany Spowiedź, czyli ważne odkrycie wymagał 

także „poruszenia".Tekst poematu, adekwatny do 

przedstawionego obrazu, czytał Józef Benda, przyrodni 

brat Heleny Modrzejewskiej. 29 listopada 1881 roku, 

swoją wersję Pana Tadeusza w dwunas tu żywych 

obrazach, zrealizował bratluliusza Kossaka - Wojciech. 

Tym razem główne role „zagrali" aktorzy profesjonalni 

(było ich 17). Całość w ramach „Wieczoru ku czci 

Mickiewicza" wyreżyserował Władysław Werner, 

a stosowne ustępy epopei recytował sarn Roman Żelazowski . 



Żywy obraz nie miał bowiem prawa mówić. Dobrze to 

widać na przykładzie „tableaux vivants" Wojciecha 

Gersona, twórcy Warszawskiej Szkoły Rysunku. Jego 

osiem szkiców do Pana Tadeusza zakomponował 

i ulożyl na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, 

4 marca 1883 roku, Bolesław Alchimowicz. Każdy obraz, 

poprzedzony odczytaniem odpowiedniego ustępu 

poematu, urozmaicony został muzyką Moniuszki 

i Chopina, dobraną z wielkim smakiem przez dyrektora 

opery Adama Miinchheimera. Żywy obraz, którego 

oświeceniowy, dworski rodowód jako pierwszy 

dostrzegł Zygmunt Gloger, wiązał się ze złagodzoną 

wersją pn:eszłości, z sielankową wizją ilustratorską 

utworów literac kich - jak napisał Ryszkiewicz . Rozwój 

żywych obrazów odpowiadał zasadniczym kiemnkom 

malarstwa figuratywnego, z niewątpliwym wpływem na 

kształtowanie się polskiej scenografi i, pełnej wtedy 

najróżniejszych malarskich kompozycji, odslon 

i apoteoz. Maria Gerson - Dąbrowska, bogata 

doświadczeniem ojca, opracowała nawet podręcznik -

poradnik Obrazy żywe (Warszawa 1920). Przeczytać tam 

można, że przy budowie żywego obrazu najważniejszy 

jest dobór postaci (anioła niepodobna wyobrazić sobie 

z czarnymi włosami), kostiumu, ugmpowanie 

i oświetlenie (jak najwięcej światła białego). Zamiast 

łamaćsobie głowę nad ułożeniem obrazu, aktorka radzi 

brać materiał gotowy, np. Pana Tadeusza ugrupować 

wedle ilustracji Andriollego. Obrazy żywe należało 

przynajmniej trzy razy odsłonić, trzymając je przy 

otwartej kurtynie około minuty . Dłuższe zatrzymanie 

bowiem, powoduje zmęczenie u osób występujących 

i poruszenie obrazu. Tyle o Panu Tadeuszu„ w żywych 

obrazach uchodzących dotąd (czy słusznie?) za 

synonimy myślenia zachowawczego, ateatralnego, za 

przykład litera tury obrazkowej, nazywanej nierzadko 

„dramaturgią od Jana Matejki". 

Czas najwyższy zapytać o pierwszą adaptację sceniczną 

Pana Tadeusza z prawdziwego zdarzenia. Przygotował 

ją na swój benefis w teatrze lwowskim hrabiego 

Skarbka, Lucjan Kwieciński, aktor i reżyser, najlepszy 

wtedy - jak to określił Grzymała - Siedlecki - „lekki 

amant". Wcześnie] o przeróbce Pana Tadeusza myślał 

Wł. L. Anczyc, autor Kościuszki pod Racławicami. 

Ostatecznie do premiery „obrazu dramatycznego w 5 

aktach w 8 odsłonach", przerobionego na scenę przez 

Kwiecińskiego z muzyką Wrońskiego, doszło 19 lutego 

1886 roku. Benefisant, który zgarnął dla siebie całą kasę, 

:zagrał także Hrabiego - „w płaszczu migdałowym 

z peleryną i butach palonych". Od razu trzeba 

powiedzieć, że publiczność lwowska otrzymała zaledwie 

bladą reminiscencję dzieła, coś na kształt ,,niewyraźnego 

konturu poematu". Zatomizowane obrazy nie ł ączyły się 

między sobą . Recenzent „Gazety Lwowskiej" wziąl 

w obronę ograniczoną materię tekstu, namawiał aby 

zostawić scenie co scenicme, a literaturze co literackie. 

Ten szkielet Pana Tadeusza, poobcinanego 

i poćwiartowanego, nie zadowolił nawet w najbardziej 

dramatycznej scenie - spowiedzi Jacka Soplicy. Ksiądz 

Robak (Żelazowski) w Józku „godzinę całą umierający 

na scenie, był parodią", zaś Klucznik - Zboiński budził 

po prostu „przykre uczucia". Lwowski Pan Tadeusz, 

gdzie Plut i Ryków w najlepsze zajadali najprawdziwsze 

zrazy :z kaszą, po raz pierwszy rozpisany na role 

(ansamble tworzyło 30 osób), doczekał się także, w dwa 

miesiące 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, stał 

się dopiero Pan Tadeusz w opracowaniu Edwarda 

Puchalskiego. Pokazany najpierw przez zespól 

Gawalewicza w Warszawie, w sali Filharmonii na 1238 

miejsc. Grali aż 18 razy między 1 czerwca a 8 

października pamiętnego 1905 roku, w dekoracjach 

„ściśle zastosowanych do opisów w poemacie", 

i w stylowych kostiumach (zachowały się przynajf!U1iej 

4 fotografie). W październiku Gawalewicz otworzył tym 

Panem Tadeuszem sezon teatralny w łódzkiej „Victori i". 

I tutaj Robaka zagra! Józef Kotarbiński, zaś Hrabiego 

Michał Tarasiewicz. Obaj odegrali kluczową rolę 

w młodopolskiej batalii o poezję romantyczną na scenie 

krakowskiej. Na widowni łódzkiej dochodziło nierzadko 

do patriotycznych manifestacji. Tym bardziej, że 

zdarzały się przedstawienia z zakomponowaną do 

środka modlitwą Laskowskiego (mówił ją do 

publiczności Woj ski - Orliński): 

Boże, coś Polskę przez tak długie Jata 

Dosięgał losów karzących ramieniem 

Coś ją wymazał z wolnych tego świata 

I z gniazda ojców uczynił więzieniem -

Przed twe ołtarze dziś nies iem wołanie: 

- KaraJeś długo, teraz wybacz Panie! 

Nic dziwnego, że na tak wzmocnionym Panu Tadeuszu -

„łzy zaperliły się w oczach wszystkich". W tym samym 

mniej więcej czasie pojawił się poemat Mickiewicza na 

scenie wileńskiej w teatrze Nuny Mlodziejowskiej, 

zapewne w przeróbce Popławskiego. Z kolei niejaki 

Józef Tomasz Wydźga, niewidomy kompozytor, wydał 

we Lwowie duże, blisko stustronicowe libretto do Pana 

Tadeusza, wystawionego ostatecznie w wersji operowej 

22 stycznia 1907 roku. Muzyka miała charakter 

sentymentalny, „do serc przemawiający". Obok partii 

czysto orkiestrowych (liczne uwertury ilustrujące sceny 

pantomimiczne), kompozytor wprowadził sporo form 

tanecznych (mazurek, gawot, polonez). Nie udało się 
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niestety ściągnąć z Budapesztu Paola Pintera, wirtuoza 

który miał zagrać koncert Jankiela. Także strona 

malarska tego przedstawienia ,,nie była dociągnięta". Na 

marginesie warto może przyporrmieć o jeszcze jednym 

zjawisku egzotycznym. Stosunkowo niedawno odkryta 

została niemiecka przeróbka Pana Tadeusza Engel berta 

Rehbronna z końca XIX wieku, pomyślana jako sztuka 

do czytania (buchdrama). 

Tymczasem w latach dwudziestych i trzydziestych 

naszego stulecia daje się zaobserwować urodzaj na Pana 

Tadeusza realizowanego na scenach szkolnych. Jędrzej 

Cierniak wydrukował na przykład w swoim „Teatrze 

Ludowym" sprawozdanie z inscenizacji szkolnej 

Edwarda Strążyńskiego, zaś Mieczysław Opałek na 100 

- lecie Pana Tadeusza opracował specjalny tom 

materiałów „do urZ<jdzania uroczystości w szkołach, 

stowarzyszeniach i świetlicach żołnierskich". Pan 

Tadeusz stawał się tutaj, niczym Słowacki u prof. Pimki, 

„chlebem duszy" i „pełną krużą zbawczych leków 

przeciwko smutkom i zagładzie"! 

W tym przeglądzie propozycji i tropów 

inscenizacyjnych nie powinno zabraknąć choć kilku 

słów na temat wersji filmowej Pana Tadeusza, 

przygotowanej przez świetnego specjalistę 

od„ widowiskowego iluzjonizmu", ucznia Reinhardta -

Ryszarda Ordyńskiego. Dość powiedzieć, że obraz ten 

(zrealizowany w roku 1928) uzyskał w oczach Lechonia 

wymiary „wielkiego filmu ilustracyjnego". Adam 

Mickiewicz, którego grał Wojciech Brydziński, 

spoglądający z okna na katedrę Notre Dame, przenosi 

swoją duszą utęsknioną w krainę puszcz litewskich i 

łanów falującego zboża. Widz kinowy otrzymał ciąg 

„prawdziwych obrazów", poprzedzonych odpowiednimi 

wersetami poematu, (film kręcono na tle ruin w Mirze 

i we wsi Czarkowa w Nowogródzkiem). W ekranizacji 

Ordyńskiego zagrała cała plejada wybitnych aktorów 

teatralnych z Leszczyńskim, Maszyńskim, 

Kotarbińskim, Sulimą i Jaraczem na czele. Jankiela grał 

Ajzyk Samberg z wileńskiej trupy żydowskiej. 

Skoro mowa o Jaraczu, to nie wolno zapomnieć o wersji 

radiowej Pana Tadeusza, jaką zaprezentował on 

jednoosobowo, w pięciu odcirtkach we wrLeśniu 1937 

roku. Podobny teatr głośnej lektury, teatr wyobraźni, 

przygotował dla wybranych słuchaczy okupowanego 

Krakowa Juliusz Osterwa, który w lutym 1943 roku 

czytał na Brackiej, przez dwanaście kolejnych 

wieczorów wszystkie księgi epopei. Dobre pół roku 

wcześniej, wystąpił ze swoim Panem Tadeuszem 

Mieczysław Kotlarczyk, twórca i dyrektor krakowskiego 

Teatru Rapsodycznego. Kotlarczyk aż 5 razy wracał do 

Pana Tadeusza (w latach 1945 -1966). Można by 

napisać, że stworzył rapsodyczny kanon inscenizacji 

poematu, który na długie lata, niczym Dziady 

w opracowaniu Wyspiańskiego, stał się ,,metrem 

wzorcowym" dla potencjalnych inscenizatorów. 

Próbowali złamać ten wzorzec kolejno: Leopold Pobóg -

Kielanowski w Londynie (1955), Ryszard Machowski 

w Olsztynie (1964), Janusz Bukowski w Szczecinie 

(1978) i August Kowalczyk w Warszawie (1981). 

Nową, konkurencyjną wobec dramaturgii Kotlarczyka 

adaptację Pana Tadeusza zaproponował Jerzy Adamski. 

Udało się chyba jednak tylko - i to nie do końca -

Adamowi Hanuszkiewiczowi. 

Uzasadniona dotąd relacja „odkrywcy nowych lądów", 

może być w tym miejscu zastąpiona przez najkrótszą 

interpretację porównawczą tych dwóch sposobów 

czytania Pana Tadeusza: Kotlarczyka i Hanuszkiewicza, 

z odrzuceniem wszystkich ogniw pośrednich. 

Otóż Kotlarczyk przyjął wobec poematu postawę 

medytacyjną, próbował go przeniknąć do końca. 

W sześciu różnych wersjach teatralnych poszukiwał 

jakby syntezy całości. Wygrywał liryzm i epicko~ć. ton 

modlitewny i tragiczny, sielski i anielski. Bliska mu 

była idea Pana Tadeusza jako ,,księgi świętej", jako 

poematu metafizycznego, czy baśni urealnionej - jakby 

powiedział Milosz. Kotlarczyk nie przekładał epopei na 

język dramatu, nie szukał dialogów. Raczej przeciwnie, 

wybijał walory narracji, opisów i opowiadań, czystego 

„gadania" (również chóralnego). Zaproponował 

,,małego" Pana Tadeusza, początkowo granego tylko 

przez sześciu aktorów, opartego na słowie, maksymalnie 

umownego i ascetycznego. Z „dramatis personae" 

wyodrębniał niezmiennie tylko: Sędziego, Telimenę, 

Tadeusza, Hrabiego i Zosię (najczęściej w zjawiskowym 

wykonaniu Danuty Michałowskiej). Każde 

przedstawienie prowadził Poeta, któremu pomagało 

nawet siedmiu narratorów. Nie przypadkowo Csató 

nazwał Teatr Rapsodyczny ,,najbardziej epicką spośród 

wszystkich form teatru". Kotlarczyk, doktor filozofii od 

Ignacego Chrzanowskiego był za pan brat z literaturą 

naukową o Panu Tadeuszu. Tam próbował szukać 

inspiracji. I tak w roku 1949 czytał Pana Tadeusza -

Pigoniem, w 1959 - Szweykowskim (Mickiewicz jako 

humorysta), w 1964 - Wyką. Najbardziej spektakularny 

sukces odniósł Kotlarczykowy Pan Tadeusz 28 stycznia 

1959 roku, kiedy to uświetnił odsłonięcie porrmika 

Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu 

w Warszawie, słuchany z uwagą przez Bieruta, 

Cyrankiewicza, Rokossowskiego, a nawet ambasadora 

Lebiediewa. Rapsodyczny Pan Tadeusz, przejmowany 

przez kolejne roczniki Rapsodyków, grany był, bagatela, 

732 razy. 

Wierzyć się nie chce, ale w tym akurat miejscu 

Hanuszkiewicz nie jest gorszy. Jego telewizyjny serial, 



wyemitowany w ramach Studia - 63 między 18.10.1970 

a 14.10.1971 roku miał wielomilionową widownię . 

Z grubsza pomysł był taki, aby każdej księdze epopei 

poświęcić jeden niedzielny wieczór, od Gospodarstwa 

do Kochajmy się. Powstało więc w ten sposób 

dwanaście godzinnych spektakli - słuchowisk, 

prowadzonych najczęściej przez trzech narratorów 

(Machalicę, Voita i samego Hanuszkiewicza), ze 

scenografią Xymeny Zaniewskiej i muzyką Andrzeja 

Kurylewicza. Hanuszkiewicz pokazał całego Pana 

Tadeusza, prawie bez cięć i inwersji. W serialu 

telewizyjnym zrealizował to, do czego nadaremnie 

zmierzał Kotlarczyk, dał wyobrażenie całości. Pozwolił 

słuchać Pana Tadeusza do woli i to w najlepszym 

wykonaniu. W umownej przesirzeni, w lekko 

stylizowanych kostiumach, ,,zagrali" rapsodycznie 

najświetniejsi aktorzy. Rapsodycznie dlatego, ponieważ 

za1rzymali słowa w połowie drogi między recytatorem 

a kreowaną postacią. I tak Hrabiego ,,mówił'', (bo trudno 

napisać, że grał) - Zapasiewicz, Sędziego - Wichniarz, 

Robaka - Chamiec, Gerwazego - Borowski, Wojskiego -

Opaliński, a Rejenta - Lutkiewicz. Trochę gorzej było 

z paniami (a specjalnie z :ZOsią - Elżbietą Borowską, 

„dziwnie ciężką"). 

Hanuszkiewicz natychmiast wyciągnął z tej porażki 

obsadowej stosowne nauki. W teatralnej wersji Pana 

Tadeusza, której premiera odbyła się w pierwszych 

mięsiącach stanu wojennego, 27 .03.1982 roku na scenie 

Teairu Narodowego, obsadził w roli Zosi uczennicę 

szkoły baletowej prawdziwą „gęsiareczkę". Tym razem 

Hanuszkiewiczowski Pan Tadeusz wchodził jako część 

składowa do iryptyku Mickiewicza. Po Młodości 

i trzecich Dziadach, Pan Tadeusz miał zastąpić „Wiek 

Męski", powstał jakby „zamiast". Jeśli wierzyć Teresie 

Krzemień (a chyba trzeba) było to przedstawienie 

„prześliczne", gdzie ,,nikt nikogo nie udaje, umowność 

jest pełna, króluje słowo". Przepuszczone jednak przez 

fillr heroikomiczny. Służyła temu m.in . scenografia 

Zaniewskiej, która ustawiła na półkolistej scenie 

pokrytej trawą makiety: dworku w Soplicowie, zamku 

Horeszków, zaścianka Dobrzyńskich, karczmy 

i kościoła. Przy tych małych makietach (Raczek pisał 

o Panu Tadeuszu w Disneylandzie), ludzie wyglądali jak 

olbrzymy, odgrywające scenę jasełkową. Przedstawienie 

zachowało świeżość i bezpretensjonalność; przyciszone, 

stonowane, utemperowane. 

Wygląda na to, że Pan Tadeusz wywołuje nawet 

u Hanuszkiewicza - inscenizatora chwalebne uczucia 

pokory i umiaru. Co wcale nie znaczy, że przestaje być 

wyzwaniem dla reżysera, który ma pomysły. Wszystko 

jest kwestią smaku - jakby powiedział Herbert. 

Jan Ciechowicz 

'JY(żd:j.ewicz w Panu 'Tadeuszu daf zaprawdę sie6ie 

samego. 'Daf o6raz mijającej przeszłości narodu, daf 

obraz perspek_tyw, k_u. /(J6rym ów naród l(J-oczy, dał 

wreszcie o6raz samego sie6ie. Cfwci.aż zamierzał 

ry[kp o6raz mijającej przeszf.ości i zapowiedź 

perspe/(Jyw, a pieczęć własna jego osobowości 

twórczej odcisnęła się sama i nie zamierzana. 

w: 'l(azimiuz 11/yk.a ,Pan 'Tadeusz. Studia. o tekjcie " 

'Warszawa, 1963 

Yldama nowy poemat o6uazif we mnie tak_że wiefe 

dźwięk.ów przeszłości. 'Barazo pięk_ny poemat -

poao6ny aa romansu W. Scotta wierszem 

napisanego. 'Dom szfacfi.cica - mafuje się wy6omie; 

heroina poematu, cfwć gęsi pasie, ma ja/(gś w so6ie 

świeżość aawnycfi opisów - coś aziwnie 

zacfi.wycającego prostotą ... 'Wiele opisów miejsc -

nie6a -stawów - [asów jest mistrzowskg rękg 

s/(J-eś[onycfi.. 'J.f..atura cała żyje i czuje. Poemat raczej 

żarto6fiwy nii smntny - a jeanak_często 

z najwese&zycfi na pozór miejsc smutek;_ ujmuje 

czf.owiek_a. Jest to poema zupełnie innego rocfzaju 

nii wszystk_ie cfotąd Y/.aama utwory. 

Juuusz Sfowac{\j 

Z fu tu cf.o mat{\j 

(jenewa, dnia 18 grudnia J 834 rok.u 



DRAMATIS 
PERSONAE 

Podkomorzy - bogaty szlachcic z racji 

piastowanego urzędu ma rozsądzić spór o zamek 

między Sędzią a Hrabią, krewnym Horeszków . 

,,Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem; 

Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy; 

Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży." 

W dawnej Polsce był to tytuł szlachecki oznaczający 

wysokiego urzędnika dworskiego; później urzędnik 

ziemski, rozstrzygający spory graniczne. 

Sędzia Soplica - zamożny szlachcic, właściciel 
Soplicowa, sędzia trybunału, stryj Tadeusza a brat 

Jacka Soplicy. 

,,Nigdy nie dozwalał, by chybiano względu 

Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu; 

Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną 

Z jego upadkiem domy i narody giną" 

W dawnej Polsce tytuł szlachecki osoby sądzącej 

różne spory i wydającej wyroki. 

Ksiądz Robak - kwestarz, bernardyn, często 
prowadzi tajne rozmowy z Sędzią i Jankielem 

dzierżawcą karczmy. 

,,Po tych rozmowach zawsze jakaś nowina 

Rozeszła się w sąsiedztwie. Postać Bernardyna 

Wydawała, że mnich ten nie zawsze w kapturze 

Chodził i nie w klasztornym zestarzał się murze." 

Tadeusz Soplica - bratanek Sędziego, właśnie 
wrócił z Wilna, gdzie ,,kończył nauki". 

„Chociaż liczył lat blisko dwadzieście 

I od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście, 

Miał za dozorcę księdza, który go pilnował 

I w dawnej surowości prawidłach wychował. 

/.„/ 
Duszę miał czystą i myśl żywą, i serce niewinne; 

Ale zarazem niemałą chętkę do swawoli. 

Z góry już robił projekt, że sobie pozwoli 

Używać na wsi długo wzbronionej swobody. 

Jego ojciec Jacek Soplica zamyśla 

ożenić go z Zosią. Pragnie dzięki temu 

małżeństu położyć kres waśniom 

między Soplicami a Horeszkami." 

Telimena - mieszka w Soplicowskim dworze na 

tzw. ,Jaska wym chlebie", z polecenia Jacka Soplicy 

jest opiekunką Zosi. 
„Choć ją stryj siostrą zowie, bo wspólni rodzice 

T2.k ich kiedyś nazwali mimo lat różnicę; 

Że potem ona, żyjąc w stolicy czas długi, 

Wyrządziła niezmierne sędziemu przysługi; 

Stąd ją Sędzia szanował bardzo, i przed światem 

Lubił, może z próżności, nazywać się bratem, 

Czego mu Telimena przez przyjaźń nie wzbrania" 

Z sia - wnuczka Stolnika Horeszki, wychowuje się 
w Soplicowskim dworze, narzeczona Tadeusza_ 

,,Nie jest z lada wsi, lada szlachcianka, 

Id1.ie z Jaśnie Wielmożnych, jest Wojewodzianka, 

Rodzi się z Horeszkówny; małżonka dostanie! 

Staraliśmy się tyle o jej wychowanie'" 

Rejent - przyjaciel Asesora, zapalony myśliwy, 
adwersarz Asesora w sporze o Kusego i Sokola. 

,,Był dawniej adwokatem, pan Rejent Bolesta 

Zwano go kaznodzieją, że zbyt lubił gesta!" 

W dawnej Polsce osoba upoważniona przez władzę 

państwową do sporządzania lub poświadczenia aktów 

prawnych, takich jak umowy, testamenty. 

Asesor - szlachcic przyjaciel Rejenta. 

„Od Rejenta szczuplejszy mały z postawy, 

Lecz straszny na reducie, balu i sejmiku, 

Bo wiadomo o nim: ma żądło w języku." 

Dawniej pracownik sądowy, także urzędnik policji 

ziemskiej na Litwie i w zaborze rosyjskim. 

Wojski Hreczecha - st a ły gość we dworze, 

organizator biesiad i polowań, znakomity gawędziarz. 

„On Pana zastępuje i on w niebytności 

Pana, zwykł dam przyjmować i zabawiać gości 

/daleki krewny pański i przyjaciel domu/" 

W dawnej Polsce urzędnik ziemski, sprawujący 

pieczę nad rodzinami i mieniem szlachty w czasie 

pospolitego mszenia, później pełnił też obowiązki 

sędziego w zastępstwie starosty; 

Hrabia - ostatni krewny po kądzieli (cz~li ze strony 

żony) rodu Horeszków. Procesuje się z Sędzią 

o prawo własności do zamku. 

„Szanowano go przecież, bo pan z prapradziadów, 

Bogacz, dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów . " 

Gerwazy Rębajło - sługa Stolnika, mieszka 

w zmjnowanym zamku Horeszków. 

Poprzysiągł zemstę Soplicom. 

,,Pozostały, ostatni z Horeszki dworzanów; 

Dawniej pomiędzy szlachtą z wesołości słynął; 

Ale od bitwy, w której dziedzic zamku zginął, 

Gerwazy się odmienił, i już od lat wielu 

Ani był na kiermaszu, ani na weselu." 



Jankiel - karczmarz, stary, mądry Żyd, wrośnięty 
w społeczność Soplicowską, przywożący 

z wędrówek po świecie pieśni tak jak Ks. Robak 

przywoził wieści; 

„On pierwszy przywiózł z zagranicy 

I upowszechnił wówczas w tamecznym powiecie, 

ową piosnkę, sławną dziś na całym świecie. 

A którą po raz pierwszy na ziemi Auzonów1 

Wygrały Włochom polskie rrąby legi jonów." 

J. Auzoni - poetycka nazwa używana jako określenie 

mieszkańców Italii. 

Kapitan Ryków - „Stary żołnierz, stal w bliskiej 

wiosce na kwaterze 

Pan Sędzia go przez grzeczność prosił na wieczerzę. 

Ryków jadł smaczno, mało wdawał się w rozmowę." 

Major Plut - „Ten major, Polak rodem 

z miasteczka Dzierowicz 

Nazywał się (jak słychać) po polsku Płutowicz, 

Lecz przechrzcił się; łon- wielki, jak się zwykle dzieje 

Z Polakiem, który w carskiej służbie zmoskwicieje. 

Gen. Dąbrowski, Gen. Kniaziewicz - postaci 

historyczne , generałowie Polskich Legionów we 

Włoszech. Do legionów wstąpił Tadeusz i Hrabia 

oraz inna młodzież litewska. Wiosną 1812 roku 

przybywają do Soplicowa - krocząc w pochodzie na 

Rosję. 

Podkomorzanka - Róża, jedna z córek 

Podkomorzego 

opr. Małgorzata Urbaniak 

Z kroniki życia 
i twórczości 

Adama 
Mickiewicza 

U rodził się 24.12.1798 roku w Zaosiu pod 
Nowogródkiem. Pochodził z rodziny 
drobnoszlacheckiej; syn adwokata przy sądach 
nowogrodzkich. 

1807 - 1815 
Uczęszczał do szkoły powiatowej w Nowogródku. 

1819 
Ukończył studia na Wydziale Literatury 
Uniwersytetu w Wilnie. 

1817 - 1823 
Był współzałożycielem i czynnym członkiem tajnego 
stowarzyszenia studentów /i absolwentów/ 
Uniwersytetu Wileńskiego znanego pod nazwą 
Towarzystwo Filomatów /filomaci - z gr.: miłośnicy 

nauki/ 
Celem działalności Towarzystwa było 
samokształcenie, samodoskonalenie moralne również 
dążenia niepodległościowe. 

1819 - 1823 
Pracował jako nauczyciel literatury, historii i prawa 

w szkole powiatowej w Kownie. 

1820/21 
Powstały dwa utwory uznane później jako poetyckie 
manifesty romantyczne; wiersz„Oda do młodości" 
i ballada „Romantyczność" 

1821 luty 
Ślub Maryli Wereszczakówny z Hr. Puttkamerem. 
Dramatyczny, okupiony cierpieniem finał miłości 
poety do panny z Tuhanowicz. Uu-walonym.in. 
w lirykach: Do M

0 *, ,,Precz z moich oczu", ,,Do•••, 

,,Na Alpach w Splilgen". 

1822 
W Wilnie ukazał się 1. tom Poezji zawierający 
Ballady i Romanse oraz wiersze różne. 

1823 
Ukazał się 2. tom Poezji, który obok poematu 
„Grażyna" zawierał II i IV cz. ,,Dziadów" 

4.11.1823 - 3.05.1824 
Wraz z grupą kolegów więziony był w Klasztorze 
Bazylianów Wileńskich za udział w tajnych 
związkach młodzieży. 



1824 październik 
Skazany wraz z grupą filomatów na pobyt 

w centralnych guberniach Rosji musiał opuścić 

Wilno i stawić się w Petersburgu. 

W rodzinne strony nie powrócił już nigdy. 

przełom 1824 - 1825 
Przebywał w Petersburgu i Odessie 

1825 jesień 
Odbył podróż na Krym. Jej poetyckim efektem był 

cykl „Sonetów Krymskich". 

lata 1826 - 1828 
Przebywał w Moskwie zatrudniony w kancelarii 

gubernatora moskiewskiego. 

1828 
Ukazało się pierwsze wydanie poematu ,,Konrad 

Wallenrod" 

1829, 27 maja 
Odpłynął angielskim statkiem z Kronsztadu do 
Europy. Rozpoczął trwającą przeszło dwa lata podróż 

po Europie; przez Niemcy, Pragę, Szwajcarię do 

Włoch. 

1830 grudzień 
W Rzymie zastała go wiadomość o wybuchu 

powstania w Warszawie. 

sierpień 1831 - marzec 1832 
Z wielomiesięcznym opóźnieniem przez Lipsk 

i Drezno, dotarł do Wielkopolski. Wobec oczywistej 

już wówczas klęski powstania zaniechał dalszej 

podróży. Pozostał w ziemiańskich dworach 

Wielkopolski. Echa powstańczych walk utrwalił 

w wierszach ,,Nocleg", „Śmierć pułkownika" oraz 

,,Reduta Ordona" 

1832 
W Dreźnie powstała III cz. ,,Dziadów", ,,Księgi 

Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego" -

utwór publicystyczny, wydany w Paryżu. 

1832 - 1834 
Powstał poemat „Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na 

Litwie. Historia szlachecka z 1811 i 1812 roku 

w dwunastu księgach wierszem. 

1833 /kwiecień - czerwiec/ 
Był redaktorem i głównym publicystą pisma 

politycznego i literackiego „Pielgrzym Polski" 

jednego z pierwszych czasopism emigracji i, 

wydawanego do grudnia 1833 r. 

22 lipca 1834 
Ożenił się z Celiną Szymanowską /1812 - 1855/ 
poznaną wcześniej, podczas pobytu w Rosji, córką 

pianistki Marii Szymanowskiej. 

1839 
Wraz z rodziną przeniósł się do Lozanny gdzie 

prowadził wykłady z literatury łacińskiej na 
Uniwersytecie. Tu powstały liryczne wiersze, 

wydane pośmiertnie i znane jako Liryki Lozańskie 

m.in. ,,Nad wodą wielką i czystą", „Gdy tu mój 

trup ... ", ,,Polały się łzy me czyste ... ", „Snuć miłość ... " 

1840 
Powrócił do Paryża aby objąć nowoutworzoną 

katedrę literatury Słowiańskiej w College de France. 

Lata 1841 - 1847 
Poeta stał się gorliwym wyznawcą i pozostawał pod 

wpływem mesjanistycznych idei Andrzeja 
Towiańskiego. 

1844 
Kierunki polityczne jego wykładów w College de 

France, a zwłaszcza propaganda towianizmu 

spowodowały zawieszenie go w czynnościach 

wykładowcy tej uczelni. 

1848 
W czasie Europejskiej Wiosny Ludów poeta 

wyjeżdża do Włoch, aby tam organizować legion 

polski. Mając nadzieję, że wojna przeciw Austrii 

pozwoli odzyskać Polsce wolność. 

1849 
Powrócił do Francji aby dalej prowadzić akcję 

rekrutacyjną wśród emigracji. Czynił tom.in. za 

pośrednictwem radykalnego dziennika „Trybuna 

Ludów'', którego był redaktorem naczelnym 

i publicystą. 

1851 
Zwolniony ostatecznie z katedry College de France. 

1852 
Otrzymał posadę w Bibliotece Arsenału w Paryżu. 

1855 
Na początku tego roku umarła żona poety Celina 
Szymanowska. 

Trwająca od 1853 roku wojna turecko-rosyjska 

rozbudziła wśród polskich emigrantów nadzieję 
uzyskania wolności dla Polski. Mickiewicz przybył 
do Konstantynopola (22 IX) aby swoim autorytetem 
wesprzeć akcję formowania legionów polskich do 
walki z Rosją. Zaraził się panującą tam cholerą. 
Zmarł w listopadzie tegoż roku. Zwłoki Mickiewicza 
przewieziono do Francji i pochowano na cmentarzu 
w Montmorency. W roku 1890 zwłoki poety 
sprowadzono do kraju. Spoczęły w Krakowie 

w krypcie kościoła katedralnego na Wawelu. 

na podstawie przewodnika encyklopedycznego 
literatura Polska, W - wa 1984 



Kierownik Techniczno - gospodarczy 
Henryk SKAMIRA 

Kierownik Sekcji Przygotowania 
spektakli i obsługi sceny 

Mieczysław FRĄCKOWIAK 

PRACOWNIE: 

elektryczno - akustyczna 
Bogdan STACHOWIAK 
Zbigniew NA WROCKI 

Marcin SKRZYPKOWSKI 

fryzjerska 
Maria MICHALSKA 

krawiecka damska 
Maria SZALA TA 

krawiecka męska 
Stanisław PARULSKI 

plastyczna 
Krzysztof DZIONEK 

ślusarsko - stolarska 
Andrzej W ACH OWSKI, Stefan SOŁTYSEK 

Grzegorz W ARA CZYŃSKI 

Garderobiane 
Danuta FILIPEK, Teresa WOLIŃSKA 

Montażyści dekoracji 
Czesław BUDNIK, Leszek NOW AK 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówie
nia zbiorowe i indywidualne na bilety wstępu 
codziennie w godz. 8.00 - 14.00, tel. 26-16 -15 

Kasa Teatru czynna od godz. 16.00 do 17.00 

Redakcja programu 
Małgorzata URBANIAK 

Projekt afisza 
Lucjan ZACHMOC 

Opracowanie graficzne i skład programu: 
A.W.R. ProlOO, Gniezno, ul. Moniuszki 4 

tel. 26-4 7 -17 

Druk programu: 
Zakład Poligraficzny - K. Majorczyk 

Gniezno, ul. Dębińska 28, tel. 26-15-88 

W PROGRAMIE WYKORZYSTANO: 

fragment wiersza St. Balińskiego 
pt. "Biurko Mickiewicza" [w:] Jan Marx, 

Skamandryci, Warszawa 1993; 

fragmenty "Pana Tadeusza" 
z wyd. w opr. Konrada Górskiego, Warszawa 1984; 

Ilustracje autorstwa A. Uniechowskiego 
oraz na okładce - rycinę E. M. Anclrolliego 

[w:] Alicja Bajdor, Halina Natuniewicz, 
Pan Tadeusz w Ilustracjach, Gdańsk 1984 

Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 

W BIEŻĄCYM 
REPERTUARZE 

Aleksander Fredro 
ZEMSTA 

RAPSOD 
O ŚW. WOJCIECHU 

scenariusz 
Tomasz Szymański 

PRZYPOWI EŚCI 
scenariusz 

Henryk Tomaszewski 
Tomasz Szymański 

Antoni Czechow 
SZAMPA NA, 
SZAMPANA! 

E.T .A. Hoffmann 
DZIADEK 

DO ORZECHÓW 

W PRZYGOTOWANIU 

Lucyna Legut 
GROTA PEŁNA 
ŚMIECHU 

premiera - wrzesień 1994 




