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STANISŁAWA MONIUSZKI 

opracowanie muz1Jczne części /(/ : KRZYSZTOF WOlEK 
piosenki do slów Mickiewicza Ul części /(/ : 
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(do jednej z wieśniaczek) 

Pasterko, ot tam w żalobie ... 
Wstań, bo CZIJ mi się WIJdaje, 
CzlJ tlJ usiadlaś na 9robie? 
~ziatki! patrzajcie, dla Bo9a! 
~szak to zapada podlo9a 
I ~e widmo powstaje; 
ZwraM stoplJ ku pasterce 
I stanrl..,o tuż przlJ boku. 
Zwraca lice ~pasterce 
Bia/e lice i oBił:unlJ, 
Jakf śnie9 po nOWIJm roku. 
Wzrok dzif;Af zasępionlf--
U cpil lilkiem ~ ; 

·-- ---- Patrzcie, acń, patrzcie na serce! 
Jaka to pąsowa prę9a 
Tak jakblJ pąsowa wstę9a 
Albo jak sznurkiem korale 
Od piersi aż do nó9 się9a. 
Co to jest, nie z9adnę wcale! 
Pokazal ręką na serce, 
Lecz nic nie mówi pasterce. 

Redakcja programu: TADEUSZ KUONKA 
Skład komputerowy: KRYSTYNA SZULIŃSKA 
W programie wykorzystano projekty kostiumów JAGNY JANICKIEJ 

O 8 S A D A : DZIADY - CZĘŚĆ 11 

GUŚLARZ · ANDRZEJ HIOLSKI 
PAWEł. KAJZDERSKI 
BOGDAN KUROWSKI 

ANIOŁEK . BARBARA BAł.DA 
LEOKADIA DUŻY 
SABINA OLBRICH-SZAFRANIEC 

WIDMO . WITOLD DEWOR 
PAWEł. KAJZDERSKI 
MAREK ZIEMNIEWICZ 

KRUK . PAWEł. KAJZDERSKI 
ZBIGNIEW WUNSCH V 
MAREK ZIEMNIEWICZ 

SOWA · GRAŻYNA MAREK V 
BARBARA MARKIEWICZ 

STARZEC . JACEK GRESZTA V 
BOGDAN KUROWSKI 

DZIEWCZYNA . BARBARA BAł.DA 
(ZOSIA) JOANNA KŚCIUCZYK-JĘDRUSJK 

SABINA OLBRICH-SZAFRANJEC 

WIEŚNIACY I WIEŚNIACZKI, GRUPA DZIECI 

DZIADY - CZĘŚĆ IV 

KSIĄDZ . JERZY Gł.YB/N V 
MAREK ŚLOSARSKI 

GUSTAW . ARTUR śWJĘS V 
GRZEGORZ WIDERA 

( artlJŚCi scen ślqslcich) 

DZIECI • uczniowie Państwowej SzkollJ Baletowej w B1Jtomiu 

CHÓR, BALET, ORKIESTRA PAŃSTWOWEJ OPERY ŚLĄSKIEJ 

pod d1Jrelccjq 
TADEUSZA SERAFINA V 
PIOTRA WARZECHY 

JAROSł.AWA BAGROWSKIEGO 

inspicient· ARTUR PACZYNA sufler . TADEUSZ ŚWIECHOWICZ 



TADEUSZ BRADECKI - inscenizacja i reżyseria 

ŚWIĘTOKRADZKI OBRZĘD DZIADÓW 
"/1au:et 111i lc<c11ic 11ic jest w ty111 arcy~icle jec/110<1wC1 11e. 

PróC1cic1pie11in11ie 111a 1c 11i111 11ic pcw11e90. \\Js:<ystko jest 11iewiarygod11 e. 
s<alo11c. oblęd11 e. ~JWi row1mciają < 11111<ll'ly111i. \\) rnw11ta111ej k<qJ/icy l11d 
u·m.:< < c/w;.<11111i 11iebo>.<C1yków icyko1111je operę d/11 intclckt11<1/i stów. 

Tn111111<1. 11adp 1<yr~o11<1 dyc/11ktyka i śpiew. /ak11ś tnje11111iC111 cl<ieiiny11a 
1< 11cil11 1111clwrraliwe90 111/ocl:<im irn i oto lr<ęsie s i ę firn1n111e11l. ro<pacla 
p1:<ed11stm1owiu1'.a lim111011ia._Sfnistrowm1y 11pi6r wpac/11 u: /090111a111 ę 
i <aC1y11n g11dac Jll k 11nJęty . .::.egary biją. Sw iece 911 s11ą. 13yl <11p11c/11 s i ę 
w c i e 11111ośc i. (...) \\'kystku to jest polsl?ie. 11rcypolskic, rR do le:<." 

K'yswrd lJr<ybylski 
"Slotro i 111ilr:w1 ie Bo/intern Polnk611: 

Do owej "opery dla intelektualistów" w latach 1853 - 1856 (dokładnej 
daty nie udało sie ustalić) Stanisław Moniuszko skomponował muzykę -
polską, arcypolską, aż do łez i tak powstały "Widma" , 
czyli operowa wersja "Dziadów - część II". 

TADEUSZ SERAFIN - kierownictwo muzyczne 

Utwór wykonywany jest rzadko. Być może dlatego, że jego 
względnie krótki czas trwania - ok. 1 godzina - to zbyt mało , jak na pełny 
wieczór operowy. Lecz podejrzewam, że są też i inne po temu przyczyny. 
Efektowna kompozycja Moniuszki urywa s ię oto nagle - w pełnej zresztą 
zgodzie z tekstami Mickiewicza - na progu tajemnicy, czyli po pierwszych 
krokach milczącego Widma, którego nieoczekiwane przybycie rozrywa 
i burzy dość rutynowo toczący się jak dotąd obrzęd Dziadów. 
Strach przed nieznanym Widmem zmusza do panicznej ucieczki zebraną na 
obrzęd gromadę wieśniaków. Zdrowy rozsądek nakazywałby ucieczkę 

również i orkiestrze. Tymczasem u Moniuszki , w zgodzie z partyturą, 

należałoby opuścić w tym momencie kurtynę i wyjść do ukłonów. Taki koniec 
spektaklu w najbardziej nabrzmiałym pytaniami momencie akcji wydaje się 
z kolei dziwaczny i nie naturalny. Co z tym zrobić? Grać dalej "Dziady"? Którą 
część? Z jaką muzyką? Podejrzewam, że brak jednoznacznych odpowiedzi 
na te właśnie pytania powoduje, że do "Widm" operowe teatry przystępują 
raczej niechętnie. 

Niesłusznie . Sprowokowany przez Widmo raptowny koniec "opery 
dla intelektualistów" odsłania bowiem możliwość dotknięcia głębokiego 
sekretu "Dziadów", którym jest ich kompozycyjna ot w art o ś ć . 

Całość romantycznej formy otwartej jest zawsze "wielowariantowa, 
alinearna, migotliwa" jak pisze R.Przybylski i składa się 

z "kolejnych objawień, kolejnych epifanii" . To nie tyle "całość w 
wycinkach" ile szereg fragmentów, 



JAGNA JANICKA - scenografia 

które dopiero razem składają się na wizję wieloznaczną, lecz nie bezsensowną. 
Operowa, nagle urwana część II w naturalny sposób woła o ciąg dalszy. 
Skandaliczne Widmo milczy, lecz milczenie to tym natarczywiej każe nam się 
pytać o skrytą treść jego bezsłownego cierpienia. Jego tajemnica domaga się 
wyjaśnienia. Tym wyjaśnieniem jest oczywiście "Dziadów" część IV. 

Nic w tym dziwnego, że muzyki do części IV Moniuszko nie 
skomponował. Cierpienie nieszczęśliwego, romantycznego kochanka nie jest 
w stanie się już bowiem wyrazić w rytualnych formach części Il. Gustaw, 
choć pokrewny statusem i Aniołkom i Panu, i Zosi, jest jednak widmem 
"zupełnie nowej generacji". Jest romantycznym poetą; jego żywiołem jest 
liryczny, emocjonalny monolog, potok słów, obrazów, wykrzykników 
i zapytań. Nie operowa aria, lecz żarliwy, rwany i nieregularny wiersz jest jego 
naturalną formą wypowiedzi. 

Ów niesłychany, romantyczny właśnie upiór z częśći IV 
przeciwstawiony jest przez Mickiewicza ludowym i nijako znajomym 
widmom z części II świadomie i celowo. Oto przepełnione "czuciem i wiarą" 
miłosne doświadczenie romantyka przedstawione jest jako rzecz 
w dziejach najdosłowniej nowa, zaś skala jego winy i cierpienia 
jako coś czego dotąd nigdy na świecie nie widziano. W kontekście 
obrzędu spowiedź Gustawa s taje się płomiennym manifes tem 
nowej wrażliwości , domagającej się swego miejsca i uznania w świecie 
i żywych i umarłych. 

ANNA MAJER - ruch sceniczny 

Jeśli wierzyć jego słowom, tam w zaświatach, romantycznym 
kochankom przyznano już prawa wyjątkowe: po śmierci Maryli czyśćcowa 
dusza Gustawa - nieważne czy w raju, czy w piekle - połączy się na zawsze 
z ukochaną. To tak, jak gdyby Pan Bóg romantyczne więzy miłości wyłączyć 
zechciał z wokandy sądu ostatecznego. Lecz i tu, na ziemi, dusza romantyka 
również upomina s ię o swoje. Prosi o "wspomnienie" wśród żywych , a tak 
naprawdę o niepośrednie miejsce w zbiorowej pamięci człowieczej gromady. 
Niczeg<;> nie chce za darmo; przynosi wszak w darze zupełnie nową skalę 
i głębię duchowego doświadczenia. Formułuje też nową i nieznaną dotąd 
gromadzie uniwersalną prawdę : " kto za życia choć raz był w niebie, ten po 
śmierci nie trafi od razu". 

I oto w tekście Mickiewicza, na samym końcu części IV, pojawia się 
ni stąd, ni zowąd nieobecny dotąd Chór, aby tę nowo poznaną formułę 
uroczyście powtórzyć. I rym i rytm są takie same, jak w części II. (I dokładnie 
zgodne z odpowiednimi nutami Moniuszki). W przeciwieństwie 

do romantycznego monologu, płynący z niego gorzki morał daje się 

zaśpiewać, a przez to umożliwia włączenie tej historycznie nowej jakości 
w odwieczny, "pełen guślarstwa", przez romantyka skądinąd wymyślony, 
świętokradzki obrzęd "Dziadów". 

TADEUSZ BRADECKI 
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SYN ZIEMI NOWOGRÓDZKIEJ 
Hln111 f3e111n rd. clnigi syn 13m-bmy z /llnje1csl?icl1 /11i ckiewic.:wwej - pm111y 

respeletuwej sęd.:<i11y i l11iel i L/.;<luwskiej, i I 11i kułnjn / l1ickicwic.<(I - rnjc11t(I, Lj. nclu:ulrntn przy 
11R~ycli sądr1cl 1 w I lu1cogródk11, jnk głos i r~illłl(I lege11dn (gdyi brak ti1 znclwwm1ycl1 
dokw11e11tów). 11roclii/ s ię w 111ro:i11q sobotę 1-+ grnc/11in 1798 rolm 1t(ljpmwdopoclob11icj 
1v k(lrc;;:111ie \\?ygodn w poblii11 '-0-iosin kolo I lo1 cognxlkn. O 111iejscc 11rud<e11in Lego jeśli 11ie 

1mjwięks.;;.egu, to przy11nj11111iej "11 (1jtcięks<cgo po /{oc/1m1owski111„ poety polskiego, 11ndal toc«1 
s i ę bucl<.ące peirne e111ocje spory; do 111imm 111icjsw tnk wn.:illyc/1 dla kH IL11ry 11nszej 11roclii11 

prete11d1.1jq bowie111 jeszc<e karc.;c 111y te Osowrn i w Litówce, wreszcie sn 111 / lowugróclek. 
Poluie11ie ~osin, po rn/ku1city111 ;m91101m11 i11 wsk11tel< cl.<i(llmi 1cuje1mycl1 z puc<. .\.\ ie. 
i pó:i11iejs;;.ej "kolekty1vi-wlf, trnd1w cliis inj doklricl11ie 11stnlić. Owe '"kolo" I luwognxlkn 
- wedle rói11ycl1 ob/icze1i - wnl1n s i ę od l<ille11 cło bli sko 70 k111. /11iej111y 11nd.:<ieję, ie we 
wlnściwy111 111iejsrn w<.11usi sic lerri:<, stnrn11ie111 wie/11 orgm1i:<ncji i osób. pośród któ1ycl1 
wyrói11in się pro{ }n1111s< Odrowrp - Pie11iqjek, poś1cięco11e pn111ięci poely 11111:<e11111-skm1se11. 

Sy11 1'3nrbmy i Jniko/nja .wstnl ocl1r:<o.011y w i 1mvogróclk11 w kościele 
r;;.y111skokntolicki111 12 /11tego 1799 rok11 p12e;;. księclin f111tm1iego Postlettn, kmw11ikn 

i11µm1c'2kiego i otr:<y111nl imio11a ..Rcln111, 1'3ernnrd. 7o pie1ws;;.y {nkt w j yci11 /ł7ickie1vic;;.n 
potwierc'2011y dokw11e11te111, 111ettykq wysta1vio11q wlns11oręe< 11ie p12e;;. księcli Postlettn. 
oc;;.ywiście, po lnci11ie. l11eLrykn podnje llowogródek jako 111iejsce ;;.m11ies;;.km1ia rod.:< iców 
c/1r:<c;<o11ego wlnś11ie cliieckn, 11ie potwier~n więc 111iejsca jego 11roclie11in. I 1ndm1ie p1~e< 
r~iców sy11owi tylko dwócli i111io11 było wyra;;.e111 pew11ej powściągliwośc i i skro11111ości 

11ie.u1111o;i1iej, wręc:< drobnej s;;./nclity polskiej; ojciec pm1i 1'3nrbmy był eko11ome111 pmia sę~iego 
.;c ie111skiego 11owogródd<kiego }ó;;.e{a lhlowskiego, opiekownl się &0111browe111 , r(X/ 
Jl1ickicwic;;.ów od c;;.terec/1 pokole1i pmcownl fin 11iewie/ki111 ;;:ngo11ie ;zie111i w I lou;ogrócł:<_kie111, 
pa11 / 11ikolnj, ojciec poety, by/ pienvs.;cy111 wyks:;:.talco11y111, n mo;ie 11nwet pienv:xy111 11111iejqcym 
s ię podpisnć p12edstawicie/e1H tego rodu. Kiedy w rocliinie mystokmtów Krnsi1lskic/1 11roc~i/ 
sie w 'Pmy;i11 clh1go oc-ekiwn11y poto111ek, 11ndnno 111u i111io11n: /1npo/eo11 8.tm1is/aw i-lcln111 
[11clwik Zyg1111111t. Sn111 111ickiewic:< po lntnc/1 w li śc ie do przyjacieln trm1cis:cka /11nlewskiego 
pisn/ z 'R<y11111: "Skmlc.<yle111, kocl1m1y Frm1cis;;.k11, 11n święty J-lclm11Int30„. 

::uim<alo sie w 111/odości poecie, je podpisywał s1ve listy i111io11m11i „ fldn111 IL". 
J lclrm1 l'lnpoleu11" bqcli jes;r.c;;.e bnr~iej pod11iośle - "/1npu/eo11;;. /'loivognxlkn '', co 11iewqtpliwie 
wy11ikn/o z domowego kiilt11. jnki111 otnc;:mw postać cesm"'<-n Pm11cii:<ów - 11acl.:< iei wic/11 

11n ocliyskm1ie pr;;ce;;. Polskę 11iepoclleglośc i,jed11nk w gro11ie 11njb/ijs;;_yc/1 pt<yjnciól w c:<nsnc/1 
st11cliów 11n IA11iwersytecie \'Oi/e1lski111. w kolnc/1 Pilo111ntów i Fi In retów zwykł był I llickieu;ie<. 

obcl1~ić (dość /11t1211ie, nc;;.kolwiek skrom11 ie) swe 1--ldrwwwe", podob11ie jnk obclwdzo110 
'jm1owe„ (&ee.<ota), '}óze{ou:e" a~o1vskiego i Kowalewskiego) , c;;.y "/111{rowe „ (0111{re90 

P ietms:<kiewic;;.n) , c;;.e1111t towm2ys<yły zrw.vyc:<.nj okolic.wościowe 11101cy w postnci 
stosow11ycl1 rytmów określa11ycli p12ez r111torów 11iez11pehlie z res:< tq poprnw11ie, jnku '}r1111by". 
lQec;;. istot11n dln pó:i11iejsgego n11torn 'tlliinclów" , imi e11 i11y Fmncis.<kn I 11nlewskiegu 
fi/on1nci obc/1oclii/i wcl11i11 '\\kystkicl1 Świętyc/1 . 

* * * 
JBiogmfowie clięt11ie piszą ii l11ickicwi c;;: u; owq 111ro:i11q 1cigi/i ę ś1ciqt Boiego 

I lnro~e11in roku 1798 "p1<y11iósl sobie imię„. Pmwclą jest , R by/ przesqc/11y . ro<rói11inl 

i111iml!l "dobre" i '',;c/e". \\? li śc ie du f111to11icgo [clwnrcln Ocly1lcn. wyslm1y111 z Pmyin, 
po ot1-:<.ymm1i11 windmności , :ie jego :io11n - 2".ofin spucl.:< iewn sie ~ieckn, i yczliivie clumclin/ 
pr.<yjncielou;i: "}eś/i będz ie:x 111i(ll córkę, clnj jej i111i ę 2-osin - ll1arin, n/bo l11nrin - Zosia: 
Le imio11n sq dobrej 1urói by. Jl sy11n 11ie c/11-;;.c ij J-Un111e111; wybie1< i1me imię . tylko 11ie 
.< "prete11sjmni". Zapew11e 11ie be.:< wplyw11 11n mirę otnc;;.njącq w:ią:<ek poety z I llmylq 
(111nrimmq [wq < \\?eres;;.c.:<nków P1itlkn111ermvą) by/ fn kt. ii 1mxlii/n s i ę 011n 

doklnd11ie w ty111 sm11y111 d11i11 , cliuci(lj rok pó;i11iej -1-+ gnid11in roku 1799. 
'Ru111m1tyc;;: 11i p12yjnciele poety , sp1-:<.yjnjncy te11111 romm1sowi. mówili w ty111 wypadki1 
o fntnlistyc.wy111 "p1<e;;.11nc;;.e11i11 c/11s:<„. 

O ile 111iejsce 11r~e11in l11ickiewiczn b11clii pew11e 1 vqtpliwośc i . u tyle 11l(l111y 

cn/lwwitq pew11ość i wic/11 b~pośrec/11icl1 świ(lclków, je ;;rnmrl w Stnlllb1ile, c;;.y/i d:<isiejs.<y111 
f{o11 stm1ty11opoli1, :<ncl1orownw~y 11n ci w/erę pode.<ns sivej ostnl11iej , jnk s i ę 111inlo uknznć , 
"111isji wsc/1oc/11ie/' . w po11ie~in/kowy wiec:<.ór 2Ó listopncln roku 185'5 u 91xl<i11ie 

clw1flRiestej c< tercli i eśc i. 



DOM MICKIEWICZA W NOWOGRÓDKU 
- Z AKWARELI NIEZNANEGO AUTORA Z ROKU 1823 

Umiem/ jako 11;<1w11y poeta, a11lor :ulecydowm1ie ;,. rywającycl1 ;,. poetyką klnsycystye:ł. 11ą 
'Ballad i roma11S6w om:< <Thiadów "wille1islw-kowie11sk icl1 ", 11asyco11ej litewski111 ko /orylem 
l1i sloryQ.11ym f;jra2yny o r!kł głos::c:ącego prymal specyfiQ. 11ie pr;<_ec/stmvio11ego patrioty,;wrn 
11nd /1011ore111 i tmdycyj11ie poj111owm1ą mom/11ością Konrada 'Wallenroda, jnko m1tor dwóc/1 
11owatorskicl1 cykli Sonetów krymskich i odeskich, d:;-. iel be<w<ględ11ie krylykowm1ycl1 p1;i.~ 
.:.cri:o /e1111ikóu; odcl1oc/;eącego w p r;<.es<łość o5wiece11ia, :< :<ncl1wytem pr<yjmowm1ycl1 p1;i.~ 

pokole11ie rówieś11ików . jnko n11tor kolej11ej c.:.cęśc i pisn11ycl1 pr:<e< cnle ;iycie <Thiadów -
śu:iadec twn 111nrtyrologii wile1bkicl1 pr:<yjnc iół , poddm1ycl1 ś led:< Lw11 nmbit11ego ur.lęd11ikn 

rn rs /~ iego npnml11 I lowosilcown ("D:<indy" 'dr~de1i sk ie ') , drm1wtu będącego prew1tacją 
świnlopogląc/11 :<do111i11owa11ego p1;i.e:< lflesjm1i.<.111. U111icrnl jako milor Ksiąg narodu polskiego 
i pielgr;;cymstwa polskiego - kolportowa11ycl1 po kmj11 dla .<.lflylen ia policji l1;i.ec/1 .<.nborców 
w for111ie ksirpee:ł.ek do 1wki.e11slwn, jnko 11ntcl111io11y redaktor 'lryb1111y L1u:lów" , 
wres.:.ccie milor 'Pana 7adeUS2a , 1i.:.c11a11ego wkrótce :<n polską epopeję 11nrodową . 
Umiem/ jako lw11lrowersyj11y profesor Kntedry Litcml11ry S lowimiskicj w pnryskiej 
Gollćge de Pm11ce, ka tedry 11lmco11ej .<.n 11nd111ie111e ekspo11uwm1ie polilyQ11ycl1 i 111istyel. 11ycl1 
ko 11cepcji, które poel.ęly wyp ierać 1111iri:ersytecką proble111ntykę /1i s lorye:ł. 110 /itemcką. 

Umiem/ jnko c~ialn c.<. polityc.<. 11y, który 11silownl sh~yć sprawie 11n rrxluwej pop1;i_f2-
powofm1ie podc.:.cas \'Oios11y L11dów we \\?los.:m/1 Legii Polskiej , mającej "11n cel11 pod 
chorągwią oje:<ys tą (...) wnlc.<.yć pr:<cciwko .A11slri( , n Lem.:< u: Tim ji - .<. błogoslnwi e 11slwe111 
ks i ęc in fldn111n }e1;i.cgo Cknrluryskicgo - p12ygotowywm1ycl1 du wnlki .< Rosją p1iłków 
.:.c I . u ~ o 11 y c li 
.:.c Polnków i :Ujdóri:, kturem11 pn111ięlmw jed11nk, ;ie w rok11 1831 11ie dolnrl .<. \'Oielkopolski 
do 11padnjącego j11~ Powstm iia Lislopndowego. 

'Pmni ęlm10 11111 rów11ió 1icl< inl w Kole S prawy Boi.ej, sekcie religij11ej 11two1;i.011ej 
.:.c i11spirncji f l1 uir:<ejn Towimiskiego, osknr:ftn11ej pr-:<.e.:< ks irpy polskie/i o liere;;:.ję, 
o "ods...<.e<epie1islwu. p1-e:<. c.<.lu11 kóri: Towm«ystwa 1Je111 okmtya11ego 'Polskiego 
- o brak rncjo11alR11111 , sekty wyrosłej .:.c Lęsk11o ly :<n wul11ością d11cl 1ową ~ rx/wiea11ego 
111m<e11 in o 11 10cy. 

* * * 

DOMEK W ZAOSIU I OBEJŚCIA GOSPODARCZE 
-NA STAREJ RYCINIE 

}ak to s i ę :Itdar:<n .:.c postncialfli Lnk wybit11y111i, 11alycl1111inst po :<go11ie /11ickiewic.<.a 

ro:<pętaln s ię bw;i.a wokół 1niejscn jego wiea11ego spoel.y11 k11; polmiia stnrnb11/skn a y1iila 
stam11in, by ciało poety po:wstnlo w Ti1rcji, jeśli 11ie w którymś .:.ce stolec.<.11ycl1 kośc iołóti'. 
to p12y11nj11111iej iw tere11ie kolo11ii polskiej, w .f1clm11po/11. 'P1;i.yjaciele powoh 1jący s i ę 11a 
ostnl11ią wolę poety, prng11 ę li sprownhić jego :Itwłoki do f rn11cji i pocliownć obok w iar/ej pól 
rok11 waeś11iej io11y i 111ntki pięc iorgn ic/1 <biec i, Geli11y ;c S<y111m 10wskicl1 - w I Ho11LmorC11cy . 
\'Olacbe frm1mskie obnwinły sie :<nrrRy. ;c tego u,«ględ11 rów11i~ :wwiodły próby 
p1-:<ewied1 ie11in ;cwłok stntkie111 a11gielskiej l11b fm11rnskiej µoty woje1111ej, 11ie 111oi.11n Le;i było 
lekcewa;iyć nslr:<~e 1 1 11at11ry polityc.<.1iej. 7).<. i ęk i .<.nbnlsr1111orcm1i11 c iała poety (pr<e.<. 
11C:ł. niów nptekm:<a kla S:<torn św. l3e11eclykty11n) i .:.c fo;ie11it1 go w so /id11 ej dębowej tr1111111ie orrR 

d<ięk i pr;;cyc/1yl11ośc i ks. f ldn111n & nrtoryskiego, ostatec.:.c 11ie pocl10u;a110 wies.:.caa ~goc/11i e 
;c jego wolą, po wielokrot11ycli 11nbo.i.e1istwacl1 po912ebowycl1 w S tamb11le. w Pmyi 11 
- w l1'lo11lmore11cy, we wspól11y111 .:.cio 11ą grobi e, w po1liecidt ialek 21 slye:<11in l8SÓ rakii. 

/1.ie 111ial to być jed11ak pogr:<eb ostntee:< 11y. 17n kilka d11i pr:<ecl tą s11111l11ą 
i1roe:ł.ystośc ią, ląaącą 11n chwilę w ;in/obie 'Pola leów w krnj11 i 11(1 e1Higmcji, 
Cyprim i Kn111i/ 11onvid, w pr:<ej11111jący111 wiers.:.c 11 tbś ty .Atenom 2robil Sokratesie, 
pylni - go1ye:ł.ą: "Goś ty 11Q.y11il l1 icl< iolf1, /11ickiewic.<. 11 ?" i snrknstyc.<. 11ie 1cies.:<!e:<yl: 
' '\\?ięc 111niejs.:.cn o to, w jnkiej spoa11ies.:.c 11111ie, l ?)d.<. ie, kiedy? w jnki111 se11sie i ublic;rn?I 
130 grób twój jes.:.cc:<e ode111k11ą powtórnie, / /11(1Q.ej będą głos ić twe ;casl11gil f i lać ci będą h y 
potęg i drngiej /8;, co Q. /owiekie111 11ie 111ogli C9i ę wid:< iećl lfV~ego ;c tnkic/1 jnk„Ty świat 
11ie 1110.i.e/ Od rrR11 p 12yjąć 1w spokoj11e loie (..). 

11.orwid pro felyc:<11ie wyp12ecbnł tu wnioski ply11ące ;c peł11ego c.<. 11/ośc i 
p12emówie11ia 11ad grobe111 poety, wygło~o11ego pr2e;;:. p12yjacieln :w1nrlego, r6w11ie;i poetę, 

}ó:<e fn 13ol1cln11n 2aleskiego, który ko11c:<yl swe wystąp i e 11i e C:ł. te rowi erS:<e 111 .<. 111odlitwy 
i111.vokncyjnej ''Pmw Tnde11s.:.ca", slow11111i skierown11y111i do Pm111y Swiętej , w tycl1 
okoli e:ł. 1 10śc iach 11ieco ::m1rxlyfikowm1y111i: ''Zaprowncli:<wloki \\?ies.:.can clo O jc.<.y<11y rnde111 ". 

}ako;i w roku 189 0, pr:<ed .:.c bl iiający111 s i ę st11 /ecic111 11rocb i11 1l1ickiewia a, wśród 110wycl1 
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1· MARYLA 
WERESZCZAKÓWNA 
- WIELKA MIŁOŚĆ POETY 
I NAJWIĘKSZA LEGENDA 
ROMANTYCZNEJ MIŁOŚCI 
W LITERATURZE POLSKIEJ 

RÓŻANIEC z ZIAREN 
OFIAROWANY PRZEZ MARYLĘ 
ADAMOW I - OBECNIE W ZB IORACH 
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PORTRET ADAMA MICKIEWICZA -Z ROKU 1853 
WYKONANY NA DAGEROTYPIE. NAJBARDZIEJ ZNANA FOTOGRAFIA POETY. 
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porle<ns 1iroc:zystości l::'ok11 f11bil e1 1szrn ccqo i11n11c11 mJ1l'rn1e91J Il' [-irod11ie i / loH'OlJ r<xlk11. 
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po osLnLee< 11 e slown "] Jn11n Tm/e11szn". 

MAREK PIECHOTA 



ZJAWY ZMARŁYCH I OBLĘD MILOŚCI 
Lata gęste od faktów i prżełomowych dokonań literackich - czas od 

ukończenia studiów na Uniwersytecie Wileńskim w czerwcu 1818 roku, 
do dnia 25 paidziemika 1824, gdy wraz z innymi zesłańcami 

Adam Mickiewicz odbywa więzienną podróż do Rosji. Spędzi tam pięć 
kolejnych , literacko twórczych lat, a przemierzając obszary bezgranicznego 
imperium poznaje na wskroś mechanizmy zaborczego ustroju przemocy 
i tyranii, czemu da potem, już w drezdeńskim okresie życia, przejmujący 
i przenikliwy wyraz w llI części "Dziadów". To arcydzieło najwyższej miary 
o szczytowym uniesieniu patriotyzmu. Ginący z miłości Gustaw odradza się 
pod imieniem Konrada, poety przeżywającego w więziennej celi klasztoru 
Bazylianów ekstazę poświęcenia dla narodu, gotowego do prometejskiej 
ofiary w imię wolności i wyzwolenia. 

Czas studiów to okres nie tylko wytrwałego zdobywania wiedzy 
(Uniwersytet Wileński prezentował wówczas bardzo wysoki poziom) , 
wzbogaconej poprzez działalność w Towarzystwie Filomatów, przyjaciół 
wiedzy, którego Mickiewicz był współzałożycielem. To także lata głębokich 
przyjaini i pierwszych dokonań twórczych ( w 1818 roku debiutuje 
w "Tygodniku Wileńskim" wierszem "Zima miejska"). I niebawem wielkiej 
romantycznej miłości do poznanej latem 1820 roku w Tuhanowiczach Maryli 
Wereszczakówny ( którą w roku następnym poślubia hrabia Wawrzyniec 
Puttkamer, co znajdzie przejmujący poetycki wyraz w IV części "Dziadów"). 

Mickiewicz jest w owym czasie nauczycielem szkoły powiatowej 
w Kownie , gdzie znalazł się we wrześniu 1819 roku, zobowiązany do 
odpracowania stypendium. Po barwnym, uniwersyteckim Wilnie, Kowno 
oznaczało rozłąkę, osamotnienie i częste stany depresji. Mickiewicz nie dowie 
się nawet w porę o śmierci ukochanej matki, która zmarła 21 października 
1820 roku. Tym ciężej przeżyje pobyt w Nowogródku w Boże Narodzenie 
i świadomość utraty domu. Wszystko to czego doświadczy spotęguje przełom 
literacki, który się dokona nie tylko na indywidualną miarę . Wydany w maju 
1822 roku I tom Poezji zawierający "Balady i romanse" oznacza otwarcie 
w polskiej literaturze nowej epoki - romantyzmu. Potwierdzi to wydany 
w roku nastepnym II tom Poezji , zawierający II i IV część poematu 
dramatycznego "Dziady" oraz "powieść litewską" - poemat "Grażyna". 

"Dziadów" część II Mickiewicz rozpoczął pisać jesienią 1820 roku 
w Kownie. Utworowi w fonuie obrzędowego widowiska, swoistego seansu 
spirytystycznego, poeta nadał kształt libretta. O tym, że Il Część "Dziadów" 
miała być śpiewana potwierdza rękopis pierwszej wersji, gdzie zaznaczone są 
jego ręką arie i recytatiwy. Ta forma utworu skloniła niewątpliwie Stanisława 
Moniuszkę do skomponowania muzyki do II Części "Dziadów", które w tej 
wersji noszą tytuł "Widma", określone przez kompozytora jako kantata. Lecz 
wbrew temu wyróżnikowi gatunkowemu, sugerującemu statyczność oraz 
brak akcji , "Widma" są utworem o walorach scenicznych, jako rodzaj 
obrzędowego misterium muzycznego, rozpisanego na głosy moralitetu, 
z udziałem licznych postaci i chóru. Oto co pisze Czesław Miłosz 

o II i IVCzęści "Dziadów" w swej "Historii literatury Polskiej": 

Tylko człowiek o niezwykłej przenikliwości mógł próbować ożywić 
dramat przez powrót do religijnych widowisk z przeszłości , zachowanych 
w folklorze. a życia ickiewicza chłopi w ie/kim sięstwie itewskim wciąż 

I 
J 

gromadzili się w Dzień Zaduszny w ustronnych kaplicach, aby odprawiać 
pogański rytuał przywoływania zmarłych i ofiarowywania im pożywienia. 

Zazwyczaj przewodził temu starzec albo nawet miejscowy kapłan, 
który patrzał przez palce na ich odwieczne zwyczaje. Ten właśnie ludowy 
rytuał, znany jako "dziady", wybrał Mickiewieejako ramy dla swego dramatu 
poetyckiego. Tak więc w części Il widzimy chłopów recytujących w nocy 
zaklęcia i oglądających duchy. Pierwsze pojawiają się duchy "lekkie" - dwa 
rokokowe cherubiny, które nie mogą wejść do nieba, gdyż na ziemi były zbyt 
szczęśliwe. Proszą o ziarnko gorczycy, a przed opuszczeniem zgromadzanego 
w kaplicy ludu recytują następujące upomnienie: 

Bo słuchajcie i zważcie u siebie , 
'Że według Bożego rozkazu: 
Kto nie doznał goryczy ni razu, 
Ten nie dozna słodyczy w niebie. 

AN JOLEK: 

Zb1Jtkiem slodlJCZIJ na ziemi 
JesteśmlJ nieszczęśliulemi. 
Ach, ja ul mojem ŻIJciu calem 
Nic 9orzkie90 nie doznałem. 
PieszczotlJ, lakotki, su/au/ole, 
A co zrobię, ulsz1Jstko caca. 
Śpieulać, skakać, ul1Jbiec ul pole. 
Urulać kuliatkóul dla Rozalki, 
Oto b1Jla moja praca, 
A jej praca stroić lalki. 
Prz1Jlatujem1J na DziadlJ 

Nie dla modlóul i biesiadlJ, 
Niepotrzebna msza ofiarna: 
Nie o pączki, mleczka,chruStlJ, 
Prosim 9orcz1JCIJ du/a ziarna; 
A ta uslu9a tak marna 
Stanie za UISZIJstkie odpustlJ. 
Bo słuchajcie i zulażcie u siebie, 
Że uledlu9 8oże90 rozkazu: 
Kto nie doznał 9or1JCZIJ ni razu, 
Ten nie dozna slodlJCZIJ ul niebie. 



Następnie wkracza duch "ciężki", jak6y odmiana Tantala, 
dostosowana do wyobrat.ni chłopskiej, a mianowicie duch złego pana. 
Otaczają go drapieżne ptaki, króre porywają każdy ofiarowany mu kęsek 
poi.ywienia. Ponieważ dręczył swoich poddanych, nikt spośród żyjących nie 
może mu pomóc, a drapieżne ptaki to duchy tych, których kiedyś męczył( ... ): 

WIDMO: 

Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem 
Sprawiedliwe zrządzenie Boże! 
Bo kto nie był ni razu człowiekiem, 
Temu człowiek nic nie pomoże. 

Nie ma, nie ma dla mnie radlJ/ 
Darmo podajesz taf erze, 
Co dajesz, to ptactwo zabierze. 
Nie dla mnie , nie dla mnie DziadlJ/ 
Tak, muszę dręczlJć się wiek wiekiem, 
Sprawiedliwe zrządzenie Boże! 
Bo kto nie h1Jł ni razu człowiekiem, 
Temu człowiek nic nie pomoże. 

Duch trzeci należy do kategorii pośredniej, tych, którzy "żyli nie dla 
ludzi.nie dla świ&ta": młoda pasterka, znów z rokokowej sielanki, która będąc 
zbyt dumną, odrzucała miłosne propozycje chłopców i teraz nie chce żadnego 
jedzenia, ofiarywowanego jej w obrzędzie. Prosi tylko o to, aby młodzi 
wieśniacy uchwycili ją za ręce i ściągnęli na ziemię, ale w jej widmowym stanie 
nie da się jej dosięgnąć: 

Bo słuchajmy i zważmy u siebie, 
'Że według Bożego rozkazu: 
Kto nie dotknął ziemi ni razu, 
Ten nigdy nie może być w niebie. 

Tak więc nauka płynąca z tych scenek wywodzi się częściowo 
z mądrości ludowej, a częściowo z.filozofii oświecenia, zaś podział duchów na 
kategorie zawiera być może aluzję do dzieła Pope' a, The Rape of the Lock. 
Ostatnim duchem, który się ukazuje (a nie został on zaproszony), jest widmo 
romantycznego młodzieńca (Werter po swoim samobójstwie?). Nic nie mówi 
i tylko w milczeniu przygląda się jednej z dziewcząt w tłumie. Postać ta stanowi 
ogniwo łączące obrzęd w kaplicy z następną częścią dramatu, do której 
ceremonia ta jest jakby uwerturą. Istotnie część druga posiada budowę 
operową , ze swymi chórami wieśniaków, ariami duchów, duetami 
i recytatywami. Rytmem podstawowym jest tetrametr trocheiczny, podzielony 
średniówką na dwie równe części. Jest to pierwszy w polskiej literaturze utwór 
dramatyczny, przeniknięty trudnym do określenia nastrojem. 

Część następna (czwarta) bardziej jeszcze zasadza się na stworzeniu 
szczególnej atmosfery. Jest wieczór. Ksiądz siedzi sam w domu ze swymi 
dziećmi (jest księdzem greckokatolickim i wdowcem). Przyjmuje odwiedziny 
osobliwej postaci, młodzieńca, którego niezborna mowa sprawia, że ksiądz 
skłonny jest uważać go albo za szaleńca, albo za ducha. Po pewnym czasie 
ksiądz rozpoznaje w nim, swego dawnego ucznia, Gustawa. W rzeczywistości 
część N składa się tylko z monologu Gustawa, wygłaszanego jakby zza grobu, 
o dziejach nieszczęśliwej miłości, opowiedzianych przez istotę, która może 
równie dobrze należeć do krainy żyjących, jak i umarłych. Opowieść Gustawa 
jest sądem, przeprowadzanym nad jego własną duszą: jak odkrył "książki 
zbójeckie", literaturę sentymentalną, która go skłoniła do poszukiwania 
idealnej miłości; jak spotkał ją; jak został odrzucony, ponieważ ona wolała 
światowe bogactwa. Cała ta mowa przerywana jest przez uderzenia zegara, 
wybijającego najpierw godzinę miłości, potem godzinę rozpaczy, wreszcie 
godzinę przestrogi. Po drugiej godzinie Gustaw przebija siebie sztyletem, ale 
nie upada. Część czwarta, jakkolwiek w streszczeniu wydaje się nonsensowna, 
pełna jest potężnych efektów poetyckich i dramatycznych. Siła jej leży w tym, 
co nazwano "liryzmem obiektywnym", w tak typowej dla Mickiewicza 
zdolności ujmowania wybuchów namiętności w dotykalne obrazy. Mamy tu do 
czynienia z realistycznym dziennikiem serca i równocześnie proklamacją 
indywidualizmu jako rewolucyjnej siły, walczącej ze społecznym porządkiem, 
który miłość czyni zalemą od podziałów klasowych. Ponieważ monolog 
Gustawa oparty jest na przepływie swobodnych skojarzeń, 
usprawiedliwionych jego rzekomym szaleństwem, w rezultacie otrzymujemy 
pokaz techniki ekspresjonistycznej, dającej wielkie możliwości współczesnym 
reżyserom teatralnym. 

Część IV "Dziadów"powstała między wrześniem l 82 l roku 
a kwietniem roku l 822. Jest to już końcowy okres pobytu Mickiewicza na 
ziemi ojczystej . Razem z innymi Filomatami oskarżonymi o działania 



KLASZTOR BAZYLIANÓWWWILNIEZAMIEN!ONYNA WlĘZIENTE. 
TU OSADZONO MICKIEWICZA 4 LISTOPADA 1823 ROKU I JEGO PRZYJACIÓŁŁ 
FILARETÓW. TU - W JEGO CELI - SPĘDZA NOC WIGILIJNĄ, KTÓRA ST ANIE SIĘ 

CENTRALNYM MIEJSCEM !Il CZĘŚĆ! "DZIADÓW''. WIDOK KLASZTORU 
Z POCZĄTKÓW XIX WIEKU 

na szkodę Rosji i caratu Mickiewicz zostaje osadzony 4 listopada 1823 roku 
w więzieniu urządzonym w dawnym klasztorze Bazylianów, gdzie przyszło 
mu przebyć Boże Narodzenie. Przeżycia z tego okresu, w tym więzienna cela, 
staną się centralną kwestią i scenerią ill Części "Dziadów", z przemianą 
romantycznego kochanka, Gustawa - w buntowniczego Konrada, ogarniętego 
misjąpoświęcenia dla narodu. 

Po kilku miesiącach, za poręczeniem Lelewela, Mickiewicz zostaje 
uwolniony z więzienia 21 kwietnia 1924 roku . Latem Car Aleksander I 
zatwierdza wyrok na Filaretów, którzy zostają skierowani na zesłanie w głąb 
Rosji . W październiku I 924 roku poeta po raz ostatni spotyka sie z Marylą, 
która pozostaje pod wrażeniem miłosnych uniesień Gustawa i związanych 
z n ią strof "Upiora". Czeka go rozpoczęta 25 października, opisana w ustępie 
IIl Części "Dziadów" podróż do Rosji, skąd wyrwie się 15 maja 1829 roku 
z Kronsztadu na pok.ladzie "Jerzego IV". Tułaczka największego poety 
polskiego trwać będzie do końca życia - do śmierci 26 Listopada 1855 roku 
w Konstantynopolu. 

(T.K) 

MAŁGORZATA KOMOROWSKA 

STJtJflISfftW monIUSZKO 
w pogoni dća operą literacką 

Od początków komponowania dla sceny Stanjsław Moniuszko zdawał 
sobie sprawę z wagi elementu literackiego. Jego zasłużeni na polu opery polskiej 
poprzednicy, Józef Elsner i Karol Kurpiński, tworzyli swoje dzieła do teatralnych 
sztuk, oryginalnych bądź przekładanych z francuskiego , i z lekka tylko 
przystosowywanych do muzyki. Moniuszko, doceniając ich dorobek, miał 

świadomość, iż opera wymaga szczególnej formy tekstu, toteż u wielu znamienitych 
pisarzy swej epoki 
zabiega! o libretta. W rezultacie nazwiska autorów, którzy sąsiadują na afiszach 
z nazwiskiem Moniuszki , przynoszą chlubę kompozytorowi. Są to: 
Aleksander Fredro, Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Józef Korzeniowski, 
Władysław Syrokomla, Franciszek Dionjzy Knjaźnin, a także Włodzimierz Wolski, 
Stanisław Bogusławski i Jan Chęciński. 

Próby teatralno-muzycznych utworów Moniuszko podjął wcześnie. 

Kiedy 21-letni osiadł w Wilnje i zalożył rodzinę, dla miejscowego zespołu 

komponował operetki. Pierwsza, jeszcze w okresie studjów w Berlinie, powstała do 
tekstu Aleksandra Fredry: był to Nocleg w Apeninach . W 1842 stworzył drugą , 
Nowy Don Kiszot czyli Sto Szaleństw, i przesłał Fredrze. W odpowiedzi na uprzejmy 
bst dramatopisarza napisał : "Nie śmiem pochlebiać sobie, ażebym kiedyś mógł być 
dość szczęśliwym z otrzymania nowego I ibreta, do muzyki mojej przeznaczonego". 

Willeńscy artyści latem spotykali się w ogrodowej gospodzie na Atokolu. 
Przychodził tam także Józef Ignacy Kraszewski. Do fragmentów jego poematu 
Witolorauda,opartego na litewskich mjtach, Moniuszko skomponował dwie, dobrze 
przyjęte na koncertach kantaty: Milda i Nijoła (1848 i 1852). Jednak libretto 4-
aktowej opery Budnik napisane przez Kraszewskiego, pozostało niewykorzystane. 

Kiedy do wileńskiego towarzystwa dołączył poeta Władysław Syrokomla, 
także on zaczął pisać dla Moniuszki libretto p.t.: Margier - z akcją opartą na 
wallenrodowskim wątku zaczerpniętym z dziejów Litwy. Z czasem , wobec 
zamknięcia sceny operowej w Wilnie, Syrokomla uczynił z Margiela poemat 
historyczny w pięciu pieśniach , na podobieństwo pięciu aktów wielkiej opery 
romantycznej. Napisał też drugie libretto, opery komicznej w 3 aktach Sen wieszcza 
wg autorów francuskich (druk w Wilnie w 1854 r.); jej bohaterem miał być WiHam 
Szekspir obok postaci z jego epoki i jego sztuk (m.in. królowa Anglii Elżbieta i Falstaff, 
grubas i opój z komedii Wesołe kumoszki z Windsoru). 

Nastrojowe wiersze Syrokomli cieszyły sie wjelką popularnością, 
i Moniuszko chętnie pisał do nich pieśni . Jednak pomysły operowe nie poruszały jego 
wyobraźni. Szkicował fragmenty - i zarzucał komponowanie. Raz siegnął - w sielance 
Jawnuta (o Cyganach) - do starego operowego tekstu Kniaźnina. Libretto od Fredry 
nigdy nie nadeszło. Żalił sie więc w li ście: " Tu w Wilnie, nie mam zdolnego 
do pisania librettów" . 

W roku 1846 wybrał sie do Warszawy - dyrektorzy Opery Warszawskiej 
obiecali wprowadzic go w tamtejsze środowisko literackie. Wtedy_ poznał 
Włodzimierza Wolskiego, utalentowanego autora poematów i sztuk. To wreszcie 
spotkanie okazalo sie owocne. Już w 1847 roku opubHkowano w Wilnie libretto 
"Hałki". Przed warszawską premierą w 1858 znakomitego dzieła Monjuszki, Wolski 
rozbudował je do rozmiarów 4 - aktowej opery. W międzyczasie pogłębił swe doś
wiadczenia librecisty. Napisał tekst opery pt.: Mac Ivor wg powieści Waltera Scotta, 
dla mlodego Anglika Ferdinanda Quentina Dulckena, pianisty i kompozytora, któremu 



podobało sie mieszkać w Warszawie. Proponował więc Moniuszce nastę.pne libretto, 
"którego przedmiot racz węchowi memu pozostawić" - pisał. Tak zrodziła si.ę nowa 
Moniuszkowska opera: Hrabina. 

Ponieważ Halka odniosła sukces, dyrekcja opery sama zamówiła libretto, 
chcąc przyspieszyć tworzenie nowych dzieł przez Moniuszk.ę. ~ybór padł . na 
Stanisława Bogusławskiego, aktora i komediopisarza, syna wielkiego zalozyciela 
teatru narodowego, Wojciecha Bogusławskiego. Z jego udziałem powstał jednoaktowy 
Flis. Jednocześnie ukończył dla Moniuszki libretto autor zręcznych wodewih 
i sztuk obyczajowych, Józef Korzeniowski. Miała to być opera o Kazi~erzu Wielkim~ 
ostał się jedynie fragment p.t. Rokiczana, zresztą jedna z najptękmejszych pieśni 
Moniuszki: o dziewczynie, co chciała być królową. W ten sposób w 1859 roku sławny 
już twórca Halki pisał trzy opery razem: Rokiczanę do słów Korzeniowskiego, 
Hrabinę Dyannę do tekstu Wolskiego, i trzecią p.t.: Paria. W hście stwierdził: 
"wszystkie libretta bardzo się udały". . . 

Libretto Parii przekładał z francuskiej tragedii Jan Chęciński, aktor, rezyser, 
inicjator wielu artystycznych poczynań w Warszawie i zdolny literat, także tłuma.cz 
librett włoskich. Parię Moniuszko ukończył że znaczną zwloką - ale wcześmej 
we współpracy z Chęcińskim powstały takie arcydzieła jak Stra~zny .dwór 
i Verbum nobile . Dawnym zwyczajem wszystkie libretta oper Momuszki były 
drukowane w małych książeczkach, bez nut. Ich polszczyzna, mimo, że przeznaczona 
do śpiewu, jest gładka, potoczysta, jędrna, żywa. . 

Razem więc z gronem wymienionych pisarzy Moniuszko stworzył świat 
najpiękniejszych polskich oper, z figurami, które śpiewakom pozwalają grać na scenie 
wyraziste postaci, i których arie, swą melodią i początkiem słów, wrosły w parruęć 
wielu pokoleń Polaków. Wzruszamy się , kiedy Stefan w Strasznym dworze 
rozpoczyna Arię z kurantem Cisza dokoła, noc jasna, czyste niebo ... , i uśmiechamy , 
kiedy Skołuba kuli się w strachu śpiewając basem Ten zegar stary gdyby śwtat kuranty 
ciął jak z nut. Ze względu na nasycenie polskością i obraz szlacheckich obyczajów, 
porównuje się Straszny dwór , i niektóre wątki z Hrabiny , do poematu 
Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. 

mickiewicdć i 'Widma „ 
z Mickiewiczem niestety los Moniuszkę rozminął. Miał cztery lata, 

kiedy w 1823 r. ukazał się tom Poezyj Mickiewicza, z ró~nymi wierszami i z Il cz~ścią 
Dziadów. W moniuszkowskiej spuścitnie zgromadzonej w zbiorach Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego, zachował się ów tom, lecz z kolejnego wydania w 1829; 
na stronicach z Dziadami widnieją zakreślenia strof i wersów, jakie Moniuszko wybrał 
potem do opracowania muzycznego w kantacie Widma. Potem Mickiewicz żył na 
emigracji, a kiedy umierał w 1855 roku, Hałka czekała jeszcze na swą warszawską 
premierę. 

Jednak z tomem Poezyj Moniuszko najpewniej się nie rozstawa!. 
Jego pierwsze pieśni opublikowane w Berlinie w 1838 r. napisane były do wierszy 
Mickiewicza (Sen, Pieszczotka i Niepewność) . Jego Pierwszy Śpiewnik Domowy'. 
jaki ukazał się w 1844 roku w Wilnie, otwierała ballada Świtezianka .. Sz.ós~ zaś z k~le1 
Śpiewnik , a ostatni wydany za życia w 1859, był zbiorem m1ckiew1czowskim; 
obejmował osiem pieśni do wierszy poety. . . 

W późniejszych latach, w 1867, powstały wspamałe Sonety kry~sk1e: 
cykl ośmiu sonetów na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę. W sumie M~nmszko 
napisał 17 pieśni do słów Mickiewicza, w tym ballady i duettma, me hcząc większych 
form, jak kantata Widma. Znamienne przy tym, iż nie próbował p:zeksztalcać 
na operowe libretta wątków z twórczości poe.ty, jak to uczymh po mm 
np. Henryk Jarecki (Powrót taty) czy Władysław Zeleński (Konrad Wallenrod). 
W każdym przypadku sięgał po teksty oryginalne mickiewiczowskie. 

DWOREK w UBIELU NA MlŃSzczyźNrn. TU 5 MAJA 1819 ROKU 
PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT STANISŁAW MONIUSZKO 

Nie udało się dotyczczas ustalić , kiedy dokładnie Moniuszko skomponował Widma. 
Wzmianki o tym utworze figurują w listach z okresu 1853-1856 . 
Rękopis Widm zawiera dedykację dla pięknej damy, muzy romantycznych artystów 
całej Europy - Marii Kalergis: "jako pamiątkę wdzięczności" od Moniuszki . 
Hrabina Maria Kalergis była w tym trudnym czasie niewoli dobrym duchem polskiej 
kultury. Pomogła wprowadzić Halkę na stołeczną scenę, widziała przedstawienie, 
zachwyciła się operą i przejęła talentem Moniuszki. Data dedykacji : 25 !Il 1858 r. 
upamiętnia dzień koncertu, jaki w Warszawie, w Salach Redutowych pani Kalergis 
urządziła na dochód Moniuszki. Wystąpiły tam muzykujące arystokratki i sławni 
artyści, operowi soliści śpiewali arie z Hałki. (Dochód był znaczny i Moniuszko mógł 
odbyć wymarzoną podróż do Paryża). 

W tych samych Salach Redutowych 22 I 1865 roku miały swe prawykonanie 
Widma. Był to koncert na benefis Moniuszki ; dyrygował sam kompozytor. 
Powstanie Styczniowe już upadło , a akurat przypadła druga rocznica jego wybuchu. 
Patriotycznie nastrojona publiczność przybyła tłumnie, kobiety były w czarnych, 
żałobnych sukniach. Muzyczny obrzęd wywoływania zmarłych wywarł wielkie 
wrażenie. Powtórzono koncert tydzień później, a po pewnym czasie jeszcze raz. 

Moniuszko cenił wysoko ten utwór. Określił go mianem "scen lirycznych 
z poematu Adama Mickiewicza DZIADY'', nadając mu ramy kantaty. Nie wyobraża! 
sobie wykonywania we fragmentach. Pisał: "bolesne byłyby cząstkowe wyjątki. 
Mam pretensję, że urok tego dzieła leży w znacznej części w zdrowej jego całości". 
Porównywał formę swych Widm do cieszącej się wtedy znacznym rozgłosem 
symfonii-ody Pustynia francuskiego preromantyka Felicjena Davida, wykonanej 
z powodzeniem w Paryżu w 1844, a prLeznaczonej na tenor solo, recytatora, chór męski 
i żeński ad libitum oraz orkiestrę . Krytyka natychmiast zaliczyła Widma do czołowych 
kantat romantycznych muzyki europejskiej. 

Moniuszko umuzycznił w postaci chórów, śpiewów solowych i duetów 
blisko połowę tekstu II części Dziadów. Na wstępie Mickiewicz zamieścił objaśnienie 
tej uroczystości "obchodzonej między pospólstwem na pamiątkę. zmarłych przodków" 
pisząc m.in.: "śpiewy obrzędowe, gusła i inkantacje są po większej części wiernie, 
a niekiedy dosłownie z gminnej poezji wzięte". Moniuszko urodził się w Ubielu, 



a ziemi dzisiejszej Białorusi. W dzieciństwie słuchał pieśni nuconych przez dziewczęta 
na polach. Biograf kompozytora, Witold Rudziński, przedstawia, jak pewnego 
wieczoru pótnąjesienią, chłopiec poszedł z jednym ze stryjów do unickiego kościoła. 
"Zebrali się tam starzy ludzie i odprawiali tajemne obrzędy, śpiewali pieśni, 

od których krew ścinała się w żyłach . Zdawało się, że z pobliskiego cmentarza wstaną 
za chwilę umarli i zasiądą wraz żywymi do jakiejś niesamowitej uczty" . 

Echa tego nastroju i słyszanych wówczas melodii znalazły potem odbicie 
w Widmach. Chór pełni tu rolę pierwszorzędną. Proste motywy nieraz prowadzone są 
w unisonie, jednak zależnie od znaczeń słów i sytuacji scenicznej brzmienie gęstnieje, 
glosy odpowiadają sobie echem, dialogują z solistami, a także tworzą tło ich arii. 
Chórowy refren A kto prośby nie posłucha o dramatycznej sile, ł.ączy strofy mówione 
i rozbudowane odcinki' muzyczne w jedną całość. Śpiew urozmaicają piękne solówki 
fletów, i pochody klarnetu z obojami. Kantatę otwiera symfoniczny wstęp Intrada. 
Zaczynają instrumenty smyczkowe grajace z tłumikiem , a ich motyw cichutko 
powtarzają rogi.W składzie orkiestry znajdują się dzwony i ofiklejda o tajemniczym 
dzwięku, rodzaj rogu basowego , który wyszedł już z użycia. W owym wstępie 
Moniuszko wprowadził trzy tematy, jakby trzy pojawiające się w ciemności widma . 
Przed wykonawcami postawił niełatwe zadania: muszą oni na zmianę mówić jak 
aktorzy i śpiewać jak soliści operowi, choć dawniej niejednokrotnie angażowano do 
wersji koncertowych jednych i drugich . 

7radycja wykonawc;,tsa 

Jak na utwór nietypowy, bo krótki, czyli nie wypełniający całego wieczoru, 
i splatający teatr dramatyczny z operą, wykonywano Widma często i rozmaicie. 
W dwojaki w zasadzie sposób : koncertowy i sceniczny. Za życia Moniuszki w 1865 
roku trzykrotnie z wielkim powodzeniem wykonano Widma na koncertach we 
Lwowie w obecności kompozytora. W Warszawie ponownie wybrał je na swój 
koncert benefisowy 11 III 1866 roku , i tegoż roku 27 czerwca powtórzono Widma 
w plenerze, w ogrodach Instytutu Muzycznego, przy ogromnej frekwencji. 
Kolejne wykonanie w Warszawie miało miejsce 29 XI 1868 r„ na koncercie 
na dochód Moniuszki, a jednocześnie w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego . 
Teksty recytowali: Helena Modrzejewska, Salomea Palińska i Jan Chęciński. 

W 1867 roku Widma usłyszała publiczność Krakowa. A póiniej , w dwa lata 
po śmierci kompozytora, w czerwcu 1874 roku, w ramach koncertu na dochód 
wdowy po Moniuszce, w Widmach recytowali lubiani w Krakowie aktorzy, 
Antonina Hoffman i Bolesław Ładnowski. 

Szczególna estyma otaczała Widma w Wilnie, jako dzieło "dwu genialnych 
synów ziemi wileńskiej, Mickiewicza i Moniuszki". W 1905 roku, świeżo powstałe 
Towarzystwo Muzyczne "Lutnia" uczciło fragmentami kantaty obchód 50-lecia zgonu 
poety. Prezentacja 2 listopada 1924 roku w ramach Poranku Operowego "Lutni" , 
zapoczątkowała wieloletnią tradycję wykonywania Widm w listopadzie, w dniach 
Święta Zmarłych. Koncerty takie odbyły się m.in. w latach 1926 (tu w grudniu), 
1927, 1929, 1930 i 1931 , i zazwyczaj kilkakrotnie były powtarzane. Przygotowywał 
je zwykle ceniony śpiewak i pedegog Adam Ludwig, uczestniczyła znana sopranistka 
Wanda Hendrichówna, a także chór akademicki Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Wyjątkowo uroczysty, i na pół inscenizowany charakter miały prezentacje 
w pierwszych dniach lipca 1927 roku, z okazji Koronacji Obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. 

Z przeszłości nam bliższej warto przypomnieć , iż Widma miał 

w repertuarze chór i orkiestra Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP, kierowanego 
przez Władysława Skoraczewskiego, i w okresie 1965-1980 wielokrotnie 
je wykonywał , między innymi na Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie, 
na Festiwalu Harcerskim w Kielcach w urzekającej scenerii Amfiteatru na Kadzielni , 

STANISŁAW MONIUSZKO: JAK NIC NOWEGO NIE TWORZĘ. WĘDRUJĘ PO 
POLSKICH ZIEMIACH, JESTEM NATCHNIONY DUCHEM POLSKICH PfEŚNI 

LUDOWYCH I Z NICH MIMO WOLI PRZELEWAM NATCHNIENIE DO WSZYSTKICH 
SWYCH DZIEŁ. 

oraz w Filharmonii Narodowej. Z młodzieżą współpracowali wówczas znani śpiewacy, 

jak Agnieszka Kossakowska, Izabella Kłosińska. Jerzy Artysz, Robert Młynarski. 
Widma teatralne zaczęły swój żywot we Lwowie. 14 II1 1878 roku 
w reżyserii Stanisława Dobrzańskiego. Na afiszu miały mickiewiczowski ty tuł Dziady, 
bowiem Galicja i Lodomeria ze sto l icą we Lwowie posiadała od 1872 roku polityczną 

autonomię, wobec czego nazwiska i dzieła emigracyjnych poetów nie były tu zakazane. 
W przedstawieniu brali udział wytrawni aktorzy, Aniela Aszpergerowa i Jan Koehler . 
Poprzedzała je uwertura Saint-Saensa Taniec szkieletów. Powtarzano te 
Dziady/Widma przy różnych okazjach. Na Zaduszki sprawiono nowe dekoracje. 
W 188 1 roku pojawiły się na scenie w reżyserii Tadeusza Skalskiego na akademii 
urządzonej "w cześć pamięci Mickiewicza". Przedstwienie ze zmieniającą się obsadą 
powracało niemal co rok ( w 1882, 1883, 1884, 1886, 1890, 189 1. 1892 i 1893). 
Wzbogacono je z czasem tzw. żywym obrazem wg Lituanii malarza Artura Grottgera 
i granym przez orkiestrę Marszem żałobnym Chopina, oraz Elegią Kurpińskiego . 



Takie właśnie obejrzała publiczność krakowska 6 VII 1890, podczas gościnych 
występów teatru lwowskiego.z udziałem artystów obu miast, w ramach serii 
wieczorów "w cześć wiekopomną pamięci Adama Mickiewicza" . 

Latem 1897 roku lwowskie Widma pokazano także w Warszawie . 
Potężny zespół w sile 130 osób (w tym 50 chóru, 32 orkiestry i 25 personelu 
technicznego) pod dyrekcją Ludwika Hellera występował wówczas niemal przez 
4 miesiące w Cyrku przy ul. Ordynackiej, przebudowanym na sale teatralną . 
Wyreżyserował przedstawienie wg pierwotnej inscenizacji Juban Myszkowski. 
Śpiewali ro.in. Elżbieta Skalska, jedna z czołowych sobstek Opery Lwowskiej, 
jako Zosia i Adolf Kitschman jako Guślarz. Publicznośc chodziła tłumnie i Heller dal 
w Cyrku aż dwanaście spektakb. Powtórzył też Widma w Warszawie podczas 
występów gościnnych następnego lata, w 1898. 

Na fali tego zainteresowania wystawiła Widma Opera Warszawska, 
20 II 1900 r. Reżyserował Józef Chodakowski, grając jednocześnie rolę 

Guślarza. Dyrekcję muzyczną sprawował Emil Młynarski, scenografem był 

Karol Klopfer. Ponieważ od 1891 Teatr Wielki miał elektryczne oświetlenie, efekty 
wzmagały reflektory sprowadzone z Berlina. Dekoracja przedstawiała wiejską kaplicę, 
w niej ołtarz i trumny ; w głębi - okna wychodzące na cmentarz. W roli Zosi wystąpiła 
Janina Korolewicz. Rolę Widma grał Adam Didur. Ukazując sie za kratą okienną 
sprawiał istotnie wrażenie upiora. Miał poszarpane ciało i najeżone włosy 

odsłaniające rany, w jego peruce i rzęsach umieszczono bowiem miniaturowe, 
świecące czerwono lampki. 

Widowisko emanowało więc niesamowitym nastrojem, a jednocześnie 

powagą obrzędu . Dzięki sprawnie uczestniczącym w akcji chórom, ówczesna krytyka 
znalazła w nim rysy średniowiecznego misterium i tragedii greckiej. 
Odbiegło od szablonów inscenizacyjnych tradycyjnej opery włoskiej, zbliżając się do 
formy dramatu muzycznego, którą , jak przypomniano, Moniuszko zainteresowany 
reformą Wagnera, wielce sobie cenił. Te Widma pojawiały się w Wraszawskiej Operze 
po kilkakroć w roku 1902 i w 1905, i jeszcze później. Ponadto warszawscy artyści 
skompletowani na letnie występy w 1912 roku, grali cykl oper, a rnięzy nimi Widma, 
w Wilnie na scenie w Ogrodach Pobernardyńskich. Wcześniej , w 1908, bawił tam 
znany nam ze Lwowa Julian Myszkowski, którego zespół objazdowy prezentował 
w Wilnie serię moniuszkowskich oper, z Widmami włącznie. Warto podkreślić , 
iż na ziemiach całego zaboru rosyjskiego Widma Moniuszki cieszyły się 

wyjątkowym powodzeniem stanowiąc substytut Dziadów Mickiewicza 
zabronionych przez carską cenzurę. 

Widma wcześnie poznała też Łódi. Prowincjonalny antreprener 
Bolesław Marecki, z objazdową trupą dramatyczno-operetkową pokazał je w marcu 
1898 roku, na scenie teatru Victoria. Łódzki już zespół kierowany przez 
Mariana Gawalewicza wystawił Widma później na scenie Teatru Wielkiego 
14 m 1905 roku, powtarzając przedstawienie dwukrotnie. 

Po odzyskaniu przez Polske niepodległości , pierwszy Widma przypomniał 
Lwów, podczas Festiwalu Moniuszkowskiego w maju 1919 roku. Następnie, w 1920, 
wystawił je w Warszawie Ernil Młynarski, w dekoracjach słynnego scenografa 
Wincentego Drabika. W Poznaniu, w 1921 , wybitny dyrygent Adam Dołżycki 

sam był autorem pomysłowej incenizacji Widm, w której wykorzystywał wnętrze 
calegoteatru, łącznie z balkonami i widownią. Powtórzył ją również potem, 
w 1930 roku, w Warszawie. 

Po ostatniej wojnie, gdy rok 1955 ogłoszono Rokiem Mickiewiczowskim, 
nie dopuszczane dotąd przez komunistyczną cenzurę Dziady, wystawił w reżyserii 
Aleksandra Bardiniego warszawski Teatr Polski. Skromniejszym echem odbiła się 
ówczesna premiera fragmentów Dziadów w Teatrze im. Żeromskiego w Kielcach, 
w inscenizacji Ireny i Tadeusza Byrskich. Po Widma sięgnęły tamtego roku dwie 
sceny: Opera Śląska w Bytomiu i Opera Wrocławska, która w ramach uroczystości 
dziesięciolecia teatru oraz powrotu Polski na ziemie odzyskane dala w listopadzie cykl 
dzieł scenicznych Moniuszki, zaznaczając jednocześnie realizację Widm 
(pod dyrekcją Jerzego Sillicha i w inscenizacji Artura Młodnickiego) rocznicę stulecia 
śmierci Mickiewicza. W Operze Śląskiej zaprezentowano Widma w wersji estradowej 

POD BATUTĄ KOMPOZYTORA ZOSTAŁY "WIDMA" ZAPREZENTOWANE PO RAZ 
PIERWSZY W WARSZAWIE W 1865 ROKU. 

pod kierownictwem muzycznym Zygmunta Szczepańskiego. Soliści i chór zostali 
usytuowani w statycznych grupach na podestach a zmiany scen i sytuacji zaznaczono 
światłem. W partiach solowych wystąpib: Włodzimierz Dynysenko - Guślarz , 
Pola Bukietyńska - Dziewczyna i Zosia, Mieczysław Czepulonis - Starzec , 
Stanisław Bursztyński - Widmo, Eugenia Gwieidzińska - Aniołek, 
Stanisław Bursztyński - Kruk, Jadwiga Omilianowska - Sowa, Włodzimierz Hiolski
Lwowicz - recytacje. Koncert zaprezentowano dwukrotnie. Była to jedyna dotąd 
realizacja Widm na Ślasku. W 1962 , wystawił Widma w Operze w Bydgoszczy 
we własnej reżyserii dyrygent Zy~munt Szczepański, który wcześniej przygotował ich 
wykonanie estradowe w Operze Sląskiej. 

Po dłuższej przerwie Widma pojawiły się w 1984 roku w Teatrze 
Muzycznym w inscenizacji utalentowanego reżysera operowego Ryszarda Peryta. 
Wespół ze scenografem Andrzejem Sadowskim stworzyli fascynujące wizualnie 
przedstawienie, rodem z romantycznego teatru, pełne dymów, duchów i magnezji. 
Cały zespół złożony z adeptów, chóru nawykłego do operetek i musicali oraz solistów 
operowych grai pod kierownictwem muzycznym Stanisława Królikowskiego 
tak dobrze, że Peryta ( i Teatr) uhonorowano za Widma l nagrodą na festiwalu 
teatrów dramatycznych (' !) w Opolu pn. "Klasyka Polska - Konfrontacje". 

Autorem ostatniej premiery Widm był również Ryszard Peryt. Dano ją 
w Warszawie, w ramach uroczystości otwarcia Teatru Narodowego po odbudowie 
26 XI 1996 roku na Scenie im. Bogusławskiego. Dyrygował Antoni Wicherek. 
Inscenizacja miała tym razem charakter rapsodyczny. Na plan pierwszy wysunęła się 
dramatyczna rola Pielgrzyma w wykonaniu Andrzeja Seweryna (i wymiennie, 
Krzysztofa Kolbergera), wiążąca Widma z całością Dziadów. Znakomitym 
Guślarzem był Andrzej Hiolski, Zosią- Marta Boberska, Widmem - Piotr Nowacki. 

Przegląd - niepełny z pewnośc ią - obecności kantaty Moniuszki na polskich 
estradach i scenach dowodzi , iż Widma znajdowały wykonawców pośród licznych 
wybitnych dyrygentów, reżyserów i scenografów. Wielu naszym artystom opery 
przyniosły też możliwość stworzenia znakomitych ról. 

Małgorzata Komorowska 
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GUŚLARZ: 

To ;est nad rozum czlowieczlJf 
Pasterko! znasz tę osobę! 
W t1Jm są iakieś straszne rzeczlJ. 
Po kim tlj nosisz żałobę! 
Wszak mąż i rodzina zdrowa! 
Cóż to! nie mówisz ni słowa! 
Spo;rzlJi, odezwii się przecie! 
CzlJŚ t1J martwa, moie dziecię! 
CzetJóŻ uśmiechasz się, czetJo! 
Co w nim widzisz wesoletJO! 

GUSTAW: 
Słuchaj, powiem coś jeszcze ... 81Jlem i w ogrodzie, 
Pod tęż porę, w jesieni, prZIJ wieczornlJm eh/odzie, 
Też same cieniowane chmurami niebiosa, 
Tenże bladaWIJ księŻIJC i kroplista rosa, 
I tuman na kształt z lekka prószącego śniegu: 
I 9wiazd1J toną w blękit po nocnlJm obiegu, 
I taż sama nade mną świeci gwiazdka wschodnia, 
Którą wtenczas widziałem, którą widzę co dnia; 
W t1Jchże miejscach toż samo uczucie patilo. 
Wsz1Jstko b1Jlo jak dawniej - t1Jlko jej nie b1Jlo! 
Podchodzę ku altance, jakiś szmer u wniścia, 
To ona? ... Nie! to wietrz1Jk zżólkle strząsa/ liścia. 
Altano! mego szczęścia kolebko i grobie, 
Tum pozna/, tum pożegna/! ... ach! com uczul w tobie! 
To miejsce może wczoraj b1Jlo jej siedzeniem, 
Ona wczora t1Jm samlJm odd1Jchala tchnieniem! 
Sluchamm oglądam wkolo, próżno wzrok się bląka, 
Malegom t1Jlko ujrzal nad soba pająka, 
Z listka wisząc, u slabej kol1Jsal się nici, 
Ja i on równie slabo do świata prz1Jbici ! 
Opar/em sie o drzewo, wtem na końcu lawki 
Widzę bukietlJ, trawkę, listek pośród trawki~ 
Tenże sam listek, listka mojego polowa, 
KtórlJ mi prz1Jpomina ostatnie ''bądź zdrowa"! 
To mój daWnlJ prz1Jjaciel, czulem 90 powita/, 
Długo z nim rozmawia/em i o wszlJstkom p1Jtal: 
Jak ona wstaje rano? CZIJm się bawi z rana? 
Jaką piosenkę najczęściej gra u fortepiana? 
Do jakiego W1Jbie9a na przechadzkę zdroju? 
W jakim najczęściej lubi bawić sie pokoju? 
CzlJ na moje wspomnienie rumieni sie skromnie? 
CzlJ sama czasem niechcąc nie wspomina o mnie? ... 

Więc (pokazując listek) 
ostatni przesz/ości odrzuci/a szczątek! 

Więc już jej moich nosić nie wolno pamiątek! ... 
WIJchodzilem z ogrodu, krok mię wlasnlJ zdradza, 
Pod palac niewidoma ciągnę/a mię wladza. 
T1Jsiąc ogniów północne rozpędz ciemnotlJ, 
Sl1Jchać wrzaski pojezdn1Jch i karet tarkotlJ. 
Już jestem blisko ścianlJ, skradam się pomalu, 
Wciskam oczlJ ciekawe w podwoje z kr1Jsztalu, 



Wsz1Jstkie stollJ nakr1Jto, u!SZIJstkie drzwi przemknięto; 
Muz1Jka, śpieu!IJ - jakieś obchodzono święto! 
Toast! ... sl1Jszalem imię ... ach, nie powiem cz1Jie! 
Jakiś 9/os nieznajomlJ u!1Jkrz1Jknąl: ''Niech ŻIJie"! 
''Niech ŻIJie" z ust t1Jsiąca zabrzmiallJ te słowa; 
Tak, niech ŻIJje! ... i z cicha prz1Jdalem: bądź zdrowa! 
Wtem (o, 9d1J mię wspomnienia same nie zabiją!) 
Ksiądz u!IJrzekl dru9ie imię i krz1Jknąl: ''Niech ŻIJią''! 
Jak trup samotnlJ, obok u/eselne90 tłumu, 
Leża/em na zroszonej 9orzkim płaczem darni: 
Sprzeczność ostatnich ul świecie pieszczot i męczarni! 
PrzebudzonlJ ujrzałem krwau!IJ plom1Jk wschodu, 
Czekam chwilę: już ni9dzie blasku ani szumu. 
Ach, ta chwila jak piorun, a jak wiecznośc dlu9a! 
Na strasznlJm ch1Jba sądzie taka będzie dru9a! 

O nie! nas 8ó9 urządzi/ ku wspólnemu ŻIJCiu, 
jednakowa nam 9uliazda świeci/a ul powiciu, 
Równi, choć różn1Jch zdarzeń u!1Jksztalceni ciekiem, 
Postawą sobie blisclJ, jednostajni wiekiem, 
Ten sam powab we u!SZIJstkim, to samo niechcenie, 
Też same ul m1Jślach składnie i ul czuciach płomienie. 
Gd1J nas wszędzie tożsamość lączlJ niedości9la, 
8ó9 osnui prz1Jszle węzllJ, 

a t1JŚ je rozstrz1J9la 

TUHANOWICKA ALTANA - OTOCZONE LEGENDĄ LITERACKĄ 
MIEJSCE SPOTKAŃ ADAMA MICKIEWICZA I MARYLI WERESZCZAKÓWNY 

ALEGORYCZNY OBRAZ WOJCIECHA GERSONA POŚWIĘCONY MICKJEWICZOWI 
I JEGO POEZJI. MJCKIEWICZA-KONRADAPROWADZI PRZEZ PRZESTWqRZA AN10Ł, 
NAD KTÓREGO GŁOWĄ ŚWIECI JUTRZENKA . . Z TYŁU PODĄZA DIABEŁ 
W TOWARZYSTWIE KRUKA-PTAKA NOCY. PONIZEJ POSTACIE Z POEMATÓW 
I WIERSZY. JAKO PIERWSZY WIDOCZNY JEST WOJSKJ - Z KRĘTYM ROGIEM. 

Ze zb1orow 
:dału Dokumentacji 

ZG ZASP 
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