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Co to jest tożsamość narodowa? Tradycja, obycz.aje, obrzędy, 
kultura ludowa i kultura. "z.a pisana '~ - wszystko to kształtuje 

pokrewieństwo w odcwwaniu. Tożsamość narodu powstaje też dzię
ki szeroko pojętym wspólnym korzeniom cywilizacyjnym, w na
szym wypadku jest to Grecja, Rzym i chrześcijaiisttvo. 

Sqdzę, że wspólna mowa stanowi najważnie;szy element na
rodowej tożsamości. Literatura, najwybitniejsze dzieła, z.arazem 
jq z.apisuje i kształttqe. Takim wysublimowanym przejawem na
szej polskiej tożsamości jest "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicz.a. 
Przykład uniwersalnego humanizmu, a z.arazem utwór głęboko 
osadzony w narodowej tradycji, można powiedzieć dekalog pol
skie; tożsamości. Adam Mickiewicz to, obok ]ana Kocha.nowskie
go, najważniejszy organiz,1tor naszej rodzimej wrażliwości i współ
twórca narodowej identyfikacji. 

Osobowość Adama Mickiewicz.a - ukształtowana poprzez świa
domość przynależności do 1·óżnych tradycji, domowej: "znad Nie
mna", politycznej: polski.ej, kulturo1JJej: europcjskiej,śródziemnomor
skiej-jest najlepszym p1·zykladem zJożoności pojęcia "tożsamość na
rodowa". 1huino wytycZ)1Ć jej granice, trudno jq zwerbalizować -
prz:ynależnośĆdo danej nacji odczuwana jest instynktownie. 

Uważa.ni, że poczucie przynależności do okres1onej części spo
łecznosa lu,dzkiej jest wartościq elementa.rn4. Właśnie teraz, kiedy 
rozszerzajq się granice Unii Europejskiej, musimy zadać sobie py
tanie: kim jesteśmy i co wnosimy do cywiliz.acyjnego dorobku /u.dz
kości. Spektakl teatralny dajesz.ansę ((pokazania" - bez koniecz
ności "nazywania·~ oddziaływujqc na zmysły może wywołać wzru
szenie i momentrefleksji ... Dlatego zrealizowałem "Pana Tadeusza" 
- arcydzieło literackie tak bardzo lokalne i zarazem uniwersalne. 

Wowo Bielicki Psy za nim fajr na lewo: on w [;is, a mój Kusy 
Cap!! -Tak krzycząc pan Re}enr na srół pochylony, 
Z palcami swymi zabiegł aż do drugiej strony 
I „cap" - Tadeuszowi wrzasnął tuż nad uchem. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . Pan Sędzia 
Schyliwszy się i ręce obmywszy w strumieniu, 
Usiadł przed Telimeną na wielkim kamieniu. 

O jciec - pisała córka Adama 
Mickiewicza, Maria Gorecka - ze 

wszystkich swoich utworów najwięcej 
lubił Pana Tadeusza; powiedziałabym -
prawie ten jeden ... 
Kazał mi nawet czasem powtarzać na 
pamięć opisanie wschodu słońca 
i z widoczną słuchał przyjemnością. 
O innych poematach prawie nie mówił ... 

Paryż, 8 grudnia 1832 r. 
Piszę teraz poema szlacheckie w rodzaju Herman 

i Dorothe,i (Goethego); już ukropiłem tysiąc wierszy. 
Podoba się bardzo szlachcie tutejszej . Duch poetycki 
czuję w sobie, ale ryle miałem zgryzot, tyle kłopotów, 
korekty i prócz tego różnych bazgrań, rozprawek, 
artykułów, projektów, że sam nie wiem, jak czasem 
mogę kilkanaście wierszy sklecić. 

Paryż, 12 stycznia 1833 r. 
Piszę powoli Poema Sielskie; mam już prawie całe 

dwie wielkie pieśni , jak przepiszę brulion, poszlę 
wam. 

Ja zdrów dosyć, może nadto zajęty emigranckimi 
rzeczami, które mi czas żrą i humor często psują . 



Paryż, 5 marca 1833 r. 
Zajęty byłem mocno i znudzony 

przepisywaniem i poprawą Giaura, jeszcze nie 
skończonego ... i to mi przerwało Poema Wiejskie, 
które bardzo lubię; Giaura już zbrzydziłem. 

Paryż, 20 kwietnia 1833 r. 
Piórem dosyć kiwam. Oprócz pomniejszych 

rzeczy napisałem kawałki do Dziadów ... Wróciłem 
teraz do wiejskiego poematu, który jest na dzisiaj 
mojem pieszczonem dzieckiem, i który pisząc zdaje 
się, że w Litwie siedzę. Gdyby nie Giaur, już bym go 
może skończył. Co czasu schwycę to poezjuję. 

Wiele bardzo mam różnych zamiarów, ale je 
odpędzam, nim Tadeusza skończę. 

Paryż, 6 maja 1833 r. 
Skończyłem trzecią pieśń Tadeusza. Zanosi się 

na długą chryję; dotąd dosyć dobrze udaje się, 
gdyby nie ryle przeszkód, gdyby jeden dzień 
przeszłorocznej ciszy! 

Paryż, 23 maja 1833 r. 
Robię dosyć wiele; oprócz różnych 

mimojazdowych pisań, kropię moje poema, 
którego pieśń czwartą dziś kończę. Żyję tedy w 
Litwie, w lasach, karczmach, ze szlachtą, żydami etc. .. 
Gdyby nie poema uciekłbym z Paryża. 

Natenczas Woj ·ki chwycił na raśmic p r7.yp ię ty 
Swój róg bawoli, długi , cenrkowany, krę ty 

Jak wąż boa; oburącz do usr go przycis nął, 
Wzdął policzki 1ak banię; w oczach krwią zabłys ną!, 
Zasunął w pół powieki, wciągnął w głąb pól brzucha, 
I do płuc wysiał z niego cały zapas ducha, 
I zagrał. 



r:aryż, 9 lipca 1833 r. 
Podróż moja do Szwajcarii przerwała moje 

roboty. Tadeusza dotąd nie dośpiewałem! 
Na nieszczęście nie wiem, czy będę miał humor 
śpiewać dalej. Wszakże mam już trzy czwarte 
poematu, najdłuższego jaki 
napisałem. 

Paryż, 12 sierpnia 1833 r. 
Kiedy Stefan (Garczyński) miał się trochę 

lepiej, skopiowałem z biedą pieśń czwartą ... 
Rękopismu pilnuj, bo to jedyny egzemplarz, 
brulionu nie mam. 

Paryż, 13 listopada 1833 r. 
Piątą pieśń Tadeusza skończyłem ... Wyjątki 

tobie trudno przesłać, bo z nich nic się nie 
dowiesz, jak z kilku kart wyrwanych z Walter 
Scotta (wybacz nieskromne porównanie), a całość 
jest zbyt obszerna. 

Paryż, listopad 1833 r. 
Piszę teraz właśnie poema wiejskie, w których 

staram się zachować pamiątkę dawnych naszych 
zwyczajów i skreślić jakikolwiek obraz naszego 
życia wiejskiego, łowów, zabaw, bitew, najazdów, 
etc. Scena dzieje się w Litwie około roku 1812, 
kiedy jeszcze żyły dawne podania i widać było 

Zosia kladnie pończoszki białe, ażurowe, Ostatki dawnego wiejskiego życia. 
I trzewiki warsza~ kie b i ałe, ad asowe. 

i~ 
l 



Paryż, luty 1834 r. 
Przekonywam się, że się nadto żyło 

i pracowało dla świata tylko, że nigdy już pióra na 
fraszki nie użyję. To tylko dzieło warte czegoś, z 
którego człowiek może poprawić się i mądrości 
nauczyć. Może bym Tadeusza zaniechał, ale już był 
bliski końca. Więc skończyłem wczoraj właśnie 
Pieśni ogromnych dwanaście! Wiele marności, 
wiele też dobrego. Będziesz czytał. Za parę tygodni 
druk zaczynam. Co tam najlepsze, to obrazki z 
natury kreślone, naszego kraju i naszych obyczajów 
domowych. Ledwiem skończył, bo mnie już duch 
porywa gdzie indziej, do dalszych części Dziadów 
których kawałki mimojazdem pisałem. Z Dziadów 
chcę zrobić jedyne dzieło moje warte czytania, jeśli 
Bóg dozwoli skończyć. 

Historia pisania Pana Tadeusza zawarta w listach do 
Antoniego Edwarda Odyńca, Stefana Garczyńskiego i 
Juliana Ursyna Niemcewicza. 
Adam Mickiewicz miał wówczas trzydzieści sześć 
lat. Pan Tadeusz był jego ostatnim 
długim utworem poetyckim. Nigdy nie 
napisał wspominanych w listach dalszych 
części Dziadów Lecz Hr1bia krzesłem w środku zagrodzi ł im drogę . 

I na rym szańcu s łabym urwierdziwszy nogę : 
"Wara! zawołał , S ~dzio ! nie wolno nikomu 
Krzywdzić sługę mojego w m im własnym dornu". 



'V !brew pozorom, a także wbrew świadomym 
W zamiarom autora Pan Tadeusz jest poema

tem na wskroś metafizycznym, to znaczy jego 
przedmiotem jest rzadko dostrzegany w codzien
nie nas otaczającej rzeczywistości ład istnienia 
jako obraz czystego Bytu. Tutaj jest sekret „ostat
niego eposu w europejskiej literaturze", to nie 
same patriarchalne stosunki społeczne jego po
wstanie umożliwiły. Pana Tadeusz.a mógł napi
sać poeta, który - kiedy, w 1849 roku! - powie
dział do Seweryna Goszczyńskiego: Kalendarz 
i brewiarz sq to najważniejsze książki dla czlowieka, 
a więc poeta w którym głęboko tkwiły przyz"")'
czajenia rytualizujące czas: rok rolniczy, rok li
turgiczny. 
I ostatecznie tylko czas uporządkowany nie me
chanicznie według zegarka ale sakralnie, pozwa
la nam naprawdę wierzyć w istnienie rzeczy. 
Wschody i zachody słońca, Z"")'kłe czynności jak 
przyrządzanie ka"")' czy zbieranie grzybów są 
więc i tym, za co bierze je czytelnik i powierzch
nią pod którą ukrywa się wielka akceptacja, która 
ożywia i podtrzymuje opis.( ... ) Mickiewicz, któ
ry po skończeniu Pana Tadeusz.a obiecywał sobie, 
że już pióra na fraszki nie użyje i który uważał ten 
poemat za "zboczenie", pewnie by się z tym nie 

zgodził, my jednak w obronie naszej interpretacji 
mamy dwie przynajmniej okoliczności. 
Po pierwsze, Pan Tadeusz powstał w tym samym 
ciągu poezji metafizycznej i religijnej , co liryki 
rzymskie i Dziady cz.III, tuż po tych ostatnich, "za
gadka Mickiewicza" byłaby więc nie do rozwikła
nia, gdyby postąpił jak ktoś, kto zamyka jeden kran 
a otwiera inny, podczas gdy Z"")'kły u artystów 
obyczaj polega na posłuszeństwie wobec tej samej 
weny, przy użyciu zmiennych środków i form. 
Po drugie, dreptania profesorów polonistyki 
wokół tego poematu były dość patetyczne w swo
jej nieporadności i ani rusz nie udawało się im 
"")'jaśnić „dlaczego powinniśmy kochać Pana Ta
deusz.a", bo i rzeczywiście, skoro zatrzymywać się 
na powierzchni, na to żeby go kochać nie zasłu
guje i jest opowieścią jak z Walter Scotta, z dość 
głupawą akcją - a ponieważ ukryty jego sens ginie 
w przekładzie, cudzoziemcy mogą mieć słuszne 
pretensje, że zachwala się dzieło, które wielkie nie 
jest. Nie tylko cudzoziemcy zresztą. opór polskich 
czytelników wobec przyziemności tego utworu 
prowadził do szukania "głębi" u Słowackiego, Kra
sińskiego czy, jak ostatnio, u Norwida, choć nie 
są to poeci, którzy mogą być obok Mickiewicza 
postawieni. 

Czesław Miłosz 



Wne[ Gerwazy przez dum się przecisnął 
Na środek izby, w koło scyzorykiem błys nął; 
Porem , w dół chyląć osrrze, na znak powitania 
Przed Maćkiem, rzekł: "Rózeczce - Scyzoryk siG kłania" 

Adama nowy poemat, Pan Tadeusz, obudził we 
mnie także wiele dźwięków przeszłości. Bardzo piękny 
poemat, podobny do romansu Walter Scotta, wier
szem napisanego. Dom szlachcica maluje wybornie; 
heroina poematu, choć gęsi pasie, ma w sobie jakąś 
świeżość dawnych opisów, coś dziwnie zachwycające
go prostotą. Wiele opisów miejsc, nieba, stawów, 
lasów jest mistrzowską ręką skreślonych. Natura cała 
żyje i czuje. Poemat raczej żartobliwy niż smutny; a 
jednak często z najweselszych na pozór miejsc smutek 
ujmuje człowieka. Jest to poema zupełnie innego 
rodzaju niż wszystkie Adama utwory„ 

Juliusz Słowacki 

„. dzieło polskie, całą gębą narodowe, wiejskie 
szlacheckie„. Żaden europejski lud nie ma dziś takiej 
epopei, jak Pan Tadeusz ... Poeta stał na przesmyku 
między zanikającym plemieniem ludzi a między 
nami; nim umarli, widział ich, a teraz ich nie ma. 
Właśnie jest to stanowisko epopeiczne. Dokonał tego 
Adam po mistrzowsku: to plemię umarłe uwiecznił, 
ono już nie zg1me. 

Zygmunt Krasiński 



Czytam z rozkoszą Pana Tadeusza 
( ... ),w tym to dziele narodowym Polska nigdy 
me umrze. 

Julian Ursyn Niemcewicz:. 

Mówiąc że Pan Tadeusz. jest symbolem 
poetyckim Polski, nie wypowiadamy żadnej 
poetyckiej metafory, tylko stwierdzamy niezbitą 
duchową prawdę. Całą Polskę, jej pejzaże, ludzi, 
obyczaje , jej wielkość i małość - wszystko 
co własne, błogie wziął Mickiewicz w siebie 
i zamknął jak owada w bursztynie w boskie 
wiersze Pana Tadeusza. 

Jan Lechoń 

Poezja i prawda, romantyzm i realizm, liryzm 
i humor - wszystko to połączone jest tą 
fantastyczną osobowością autora, która od 
przeszło stu lat stawia nam zagadki, onieśmiela 
i zachwyca. 

Jarosław Iwaszkiewicz:. 

Pan Tadeusz. - to polonez wyobraźni 
narodowej. Działa jak polonez Chopina, i to 
jego największa chwała. 

Julian Przyboś 

. .. . . . . .. ... .. . Sędzi a i Robak na zi m i 
.Kh;czeli objąwszy się, i ł zami rzewnymi 
Pła.kali: Robak ręce Sędziego całował, 
Sędzia Księdza za szyj ę, płacząc, obejmował. 



Godzinę całą trwały ra;emne rozmowy, 
Aż je przenval kap itan Ryków rymi słowy, 
Rzucając na sr6! kies.; ciężką duk a tami: 
"Ja człek poczciwy, ia was pa.ńsrwo Lachy lubię." 

T raktowano Pana Tadeusza wyłącznie jako wyraz tę 
sknoty do ojczyzny. I do rodzimej przyrody, domo

wych obyczajów. Na tym się kończyło mówienie o idei po
ematu. Natomiast tę wielką myśl polityczną, która jest 
przewodnią myślą w Panu Tadeuszu, świadomie przemii
czano, pomijano. W Księg,ich narodu polskiego Mickiewicz 
dał w wielkim syntetycznym skrócie dzieje ludzkości (na
szej cywilizacji śródziemnomorskiej) ze stanowiska wza
jemnej zależności między prawdziwą wiarą i polityczną 
wolnością. Pan Tadeusz pokazuje dawny ustrój Polski opar
ty na tych przesłankach. Wgłębiając się w sens instytucji 
prawnych, wytworzonych przez geniusz zbiorowy naro
du, poeta doszedł do słusznego wniosku, że nasz ustrój 
państwowy oparty był całkowicie na wolnej woli obywa
tela, a nie na przymusie policyjnym. W Panu Tadeuszu 

mamy charakterystykę dwóch instytucji, k tóre mogą to 
potwierdzić: zajazdu i sejmiku. Zajazd był aktem praw
nym. W kraju, w którym nie było policji, egzekucja wyro
ków sądowych była dokonywana przez zbiorowość szla
checką danej okolicy. Człowiekiem, który reprezentował 
rzeczywiste prawo, był woźny; odczyty\vał on wyrok prze
kazujący, dajmy na ro, majątek nowemu właścicielowi. 
Szlachta wykonywała to drogą aktu zbiorowego. I ro była 
idea zajazdu. Oczywiście zajazd przedstawiony w Panu Ta

deuszu jest karykaturą owego zwyczajowego aktu prawne
go. Zasada Gerwazego: "wygraj w polu, a wygrasz i w sq
dzie" jest ilustracją epoki, w której obyczaje publiczne ule
gły zepsuciu. 

Konrad Górski 



P ierwodruk Pana Tadeusza wydany w 
roku 1834 przez Aleksandra Jełowieckie

go, a drukowany u Pinarda w Paryżu nie był 
wydaniem ilustrowanym sensu stricto, zawie
rał bowiem jedynie 11 przerywników lub 
ozdobników, zaczerpniętych z zapasów ilustra
cyjnych wydawnictwa oraz portret autora wy
konany w stalorycie. 

Pierwsze całkowicie ilustrowane wydanie 
Pana Tadeusza z ilustracjami Elwira Michała 
Andriollego (1836-1893) ukazało się w roku 
1881 nakładem Księgarni Hermana Altenber
ga we Lwowie, najpierw w formie zeszytowej, 
później w pięknie oprawnej, luksusowej edycji 
albumowej . Wydanie lwowskie srało się wyda
rzeniem dzięki ilustracjom, których w książce 
znalazło się 58, w tym 24 tablice całostronico
we i 34 rysunki w tekście, winiety, inicjały. 

Ukazały się one w książce w postaci drzewory
tów wykonanych przez Andrzeja Zajkowskie
go, jednego z lepszych rytowników, współpra
cującego stale z artystą. 

Andriolli był w tym czasie powszechnie 
znanym i wysoko cenionym ilustratorem, za
mieszczającym swe prace w popularnych cza
sopismach. Propozycję zilustrowania Pana 
Tadeusza przyjął z entuzjazmem jako fana
tyczny wielbiciel Mickiewicza, znający na pa- . . . . . . . . Wśród pączków barwis g maku 

Stal ułan, jak słonecznik, w błyszczącym kołpaku 
Strojnym blachą złociscą i piórem kogura: 
Przy nim dziewczę w zielonej sukience jak rura. 



Jankiel z przymróżonymi na poły oczyma 
Milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma 

......... . .. . .. ... Razem ze strun wiela 
Buchnął dźwięk, jakby ca.la janczarska kapela 
Ozwała si ę z dzwonkami, z zelami, z bębenki : 
Brzmi polonez Trzeciego Maja!. .. 

mięć całą epopeję. Jednak kłopoty osobi
ste, jak również pośpiech i konieczność 
sprostania naglącym terminom odbiły się 
niekorzystnie na jakości ilustracji, w któ
rych widać niedociągnięcia kompozycyjne 
i rysunkowe. Andriolli był epigonem ro
mantyzmu. Jego rysunki, nacechowane pa
tosem i sentymentalizmem, ze splątanymi 
kreskami i kłębiącymi się postaciami nie 
mogły być przekonywające ani dla roman
tyków, ani dla realistów, spotkały się więc 
ze sprzecznymi ocenami. Część społeczeń
stwa uznała je za arcydzieła, jednak inni 
zarzucali artyście nieudolność. 

Jest rzeczą zadziwiającą, dlaczego wła
śnie ilustracje Andriollego, krytykowane 
już przez współczesnych, a i w naszym od
czuciu nie lepsze od prac innych artystów, 
odniosły rak wielki sukces i rak n ieroze
rwalnie związały się z tekstem poematu, że 
jeszcze dzisiaj przeciętny Polak wyobraża 
sobie poszczególne sceny Pana Tadeusz.a tak, 
jak namalował je Andriolli . On jeden uzy
skał przydomek „IlustratoraPana Tadeusza". 

Jadwiga Ihnatowiczowa 
Ostatni zajazd na Litwie w ilustracji 

(fragment) 



ro 

ota 
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Słuchaj i patrzaj, bo jako zjawienie 
Litwa ubrana w tęczowe promienie 

Wychodzi z lasu. - Z taką chwałą 
Potrącał lutnią ten śpewak Litwinów 

Że myślisz dotąd, że to echo grało, 
A to anielskich był głos Serafinów; 

Grzmotowi jego niebo odegrzmiało ... 
Chociaż Gofredów nie miał i Baldwinów 

Ani mógł morza wiosłami zamącić 
Ani księżyca z wież krzyżowych strącić ... 

Jednak się przed tym poematem wali 
Jakaś ogromna ciemności stolica; 

Coś pada ... myśmy słyszeli - słuchali: 
To czas się cofnął - i odwrócił lica. 

By spojrzeć jeszcze raz ... na piękność w dali, 
Która takimi tęczami zachwyca ... 

Takim różanym zachodzi obłokiem ... 
Idźmy. .. znów czasu Bóg ... postąpił krokiem. 

Juli us z Słowacki - o Panu Tadeuszu 
w VIII pieśni Beniowskiego 

Słowacki dał wspaniałą syntezę poetycką znaczenia Pana Ta
deusza w literaturze i kulturze polskiej. Aluzja do epopei Tas
sa i Camoensa podkreśla, że mimo tematu wziętego z codzien
nego życia, poemat Mickiewicza osiągnął szczyty wzniosłości 
- wzniosłości epopeicznej. Powstało dzieło stanowiące epokę i 
promieniujące niezwykłymi walorami moralnymi. To, co na
pisał Słowacki stanowi - według opinii profesora Konrada 
Górskiego - punkt dojścia naszej wiedzy o Panu Tadeuszu. Poza 
tę koncepcję, mimo wielu dzieł poświęconych arcypoematowi 
Mickiewicza, nikt do dziś dalej nie poszedł. 

Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy rusza, 
I zlekka zarzuciwszy wyloty komusza 
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi, 
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brzmią zewsząd okrzyki: 
"Ach w może ostatni! patrzcie, patrzcie młodzi, 
Może ostatni, co tak Poloneza wodzi!" 
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Zastępca dyrektora - Danuta Kubica : 
kierownik literacki - Olga Haak; 
koordynator pracy artystycznej - Jerzy 
Gronowski1; kierownik impresariatu -
Renata Harażna; kierownik techniczny -
Stanisław Koszykowski ; brygadier sceny
Wojciech Łaska. 

Kier')Wnicy pracowni: 
elektroakustycznej - Mirosław Orłowski , 

krawieckiej - Danuta Kłapińska, stolarskiej -
Jarosław Skudynowski, malarsko
tapicerskiej - Jadwiga Polniak. 
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Adres teatru : pl. Teatralny 1. 
58-300 Wałbrzych , tel. (074) 250-12 , 
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Biuro Obsługi Widzów czynne 
od 7.30 do 15.30 , tel. (074) 250-55 , 
przyjmuje zamówienia na bilety 
indywidualne i zbiorowe . 

Kasa teatru czynna na godzinę przed 
rozpoczęciem spektaklu, teł. (074) 250-55 


