


WOKÓŁ MICKIEWICZA I DZIADÓW. 
MAŁE KALENDARIUM 

• 24 Xll 1798 - w Zaosiu kolo Nowogródka urodził się Adam Bernard Mickiewicz; 

• 1815-1819- Mickiewicz studiuje na Uniwersytecie Wileńskim; 

• 1817 - zawiązanie się Towarzystwa Filomatów, Mickiewicz jednym z jego 

założycieli; 

• 1821 - ślub Marianny („Maryli") Wereszczakówny z hr. Puttkamerem; 

• 1822 - w Wilnie ukazuje się pierwszy tom Poezji; 

• 1823 - wydanie drugiego tomu Poezji, w nim m.in. Dziady, cz. li i IV; 

• październik 1823 - aresztowanie Mickiewicza oraz grupy filomatów 

i filaretów, m.in. T. Zana, J. Czeczota, A. Suzina; 

• 4 XI 1823 - 3 V 1824 - Mickiewicz więziony w klasztorze bazylianów w Wilnie, 

następnie za udział w tajnych stowarzyszeniach i działalność patriotyczną ska

zany na opuszczenie Litwy i pracę w szkolnictwie w odległych guberniach Rosji; 

• 7 XI 1824 - od uderzenia pioruna ginie w Wilnie doktor August Becu, profesor 

Uniwersytetu Wileńskiego; 

• jesień 1824 - pobyt Mickiewicza w Petersburgu (przyjaźń z dekabrystami, 

m.in. Bestużewem i Rylejewem, spotkanie z malarzem Oleszkiewiczem); 

• 1825 - podróż do Odessy i na Krym; 

• 1825-1829- pobyt w Moskwie (bliskie kontakty z rosyjskimi elitami arty-

stycznymi i intelektualnymi, m.in. znajomość z Puszkinem); 

• 27 V 1829 -wyjazd z Rosji; 

• 1829-1831 - podróże po Europie - Niemcy, Włochy, Szwajcaria; 

• 29 XI 1830 - wybuch powstania listopadowego; 

• czerwiec 1831 - przyjazd Mickiewicza do Paryża, następnie wyjazd do 

Wielkopolski i nieudana próba przedostania się do Królestwa Polskiego; 

• 1832 - podczas pobytu w Dreźnie Mickiewicz pisze Ili część Dziadów 

(wyd. w Paryżu w 1832); 

• 31VII1832 - powrót do Paryża; 

• 1834 - wydanie Pana Tadeusza; 

• 1840-1844 - Mickiewicz obejmuje katedrę literatury słowiańskiej w College 

de France; powstają cztery kursy wykładów; 

• 1841-1847 - aktywna działalność Mickiewicza w Kole towiańczyków; 

• 1848 - we Włoszech Mickiewicz tworzy legion polski, po powrocie do Paryża 

zakłada dziennik „Trybuna Ludów"; 

• 26 XI 1855 - Mickiewicz umiera w Stambule. 

• 1865 - powstają Widma, kantata Stanisława Moniuszki do tekstu li części 

Dziadów; 

• 31X1901- pierwsze wystawienie całości Dziadów, w inscenizacji 

Stanisława Wyspiańskiego, w Teatrze Miejskim w Krakowie. 
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WYKŁAD XVI 

DRAMAT jest najsilniejszą realizacją artystyczną poezji. Dramat 

zapowiada niemal zawsze kres jednej, a początek innej epoki. Należy 

w nim rozróżnić dwie warstwy odrębne: NA Pl SA NIE A WYSTAW I ENI E. 

Dramat wymaga osadzenia na ziemi: potrzeba gmachu teatral

nego, aktorów, potrzeba pomocy wszystkich rodzajów sztuki. 

w dramacie POEZJA PRZECHODZI w DZIAŁANIE WOBEC WIDZÓW. 

Nadmieniłem, że dramat zapowiada niemal zawsze kres jednej, 

a początek innej epoki. Skoro myśl ożywiająca naród znalazła już 

swych przedstawicieli w rzeczywistości, skoro wydala już bohaterów, 

wówczas dąży do utrwalenia pamięci ich czynów w sztuce, wydaje 

dramat. Przeznaczeniem tej sztuki jest pobudzać, a raczej, jeśli wolno 

tak się wyrazić, zniewalać do działania duchy opieszale. 

Na początku każdej epoki słowo natchnione obiera sobie geniusza, 

by nadać jej popęd; ogól jednak długo pozostaje bierny, a wtedy sztuka 

używa wszelkich możliwych sposobów, wzywa do pomocy architektu

rę, muzykę, a nawet taniec, by ogól ten ożywić; lecz jeśli sztuka wy

radza się w komedię, farsę, natenczas zanika . Dramat, w najwyższym 

i najrozleglejszym znaczeniu tego wyrazu, WINIEN ŁĄCZYĆ WSZYSTKIE ŻY

WIOŁY POEZJI PRAWDZIWIE NARODOWEJ, podobnie jak instytucja politycz

na narodu powinna wyrażać wszystkie jego dążności polityczne. [„.] 

Polski dramat wznosi się wyżej [niż inne dramaty słowiańskie, 

przyp. red]; jest bardziej narodowy, a razem bardziej słowiański. Na

przód pierwiastek cudowny, świat nadprzyrodzony jest tu nie tylko 

poetycki i w duchu gminnym, ale jut ujęty według pojęć rozwiniętych 

przez nasz wiek. Podobnie w sferze ziemskiej dramat porusza wszyst

kie zagadnienia nurtujące plemię słowiańskie; dlatego też nie jest to 

utwór jedynie narodowy; i on wprowadza chór duchów niższych, istne 

święto Dziadów, i zamyka się proroctwem. 

Ale nie dość jest napisać dramat; z kolei chodzi o jego wystawienie. 

Nie spodziewajmy się widzieć w bliskiej przyszłości realizacji dramatu 

słowiańskiego, żaden bowiem teatr nie wystarczyłby nawet do wysta

wienia Nieboskiej komedii. Można by jednak wystawić ją częściowo, 

gdyby odstąpić od obecnych zwyczajów teatralnych; należałoby wpro

wadzić na scenę samego poetę. Opowiadanie, stanowiące nader istot

ną część tego dramatu, musiałoby być wygłaszane przed publicznością 

przez poetę i ilustrowane obrazami PANORAMICZNYMI. Wreszcie niebo 

i piekło można by przejąć z dzisiejszych przedstawień operowych. 

W ogóle obecne budownictwo teatralne pozostało znacznie w tyle za 

ruchem dramatycznym. We Francji jedynie Cyrk Olimpijski nadaje się 

do przedstawień poważniejszej sztuki. Można by tam wystawiać sceny 

z burzliwego życia bohaterów i wprowadzać masy, które dziś wiele 

znaczą w życiu społecznym. 

Plemię słowiańskie nieprędko zapewne doczeka się realizacji swo

jego dramatu; najpierw czekać musi na udoskonalenie sztuk pomoc

niczych dramatu, jak architektura, malarstwo, gra świateł i tak dalej, 

które teraz są stosowane jako środki panoramiczne, i będzie musiało 

później posłużyć się wszystkimi tymi środkami dla wskrzeszenia daw

nych dziejów. Tymczasem poeci słowiańscy tworzący dramaty niechaj 

całkowicie zapomną o teatrze i o scenie. Tę radę trzeba im często 

przypominać, bo z jednej strony Polacy zrażają się tym, że nie mają 

sceny narodowej, z drugiej zaś Czesi przywiązują zbyt wielką wagę do 

wzniesienia swego teatru narodowego. Wielce się radują, że posiadają 

gmach, deski sceniczne i dekoracje, czego brak obecnie w wielu dziel

nicach dramatom polskim. Te przydatki są niewątpliwie konieczne, ale 

bynajmniej nie istotne. Niemiecki autor Tieck rozważał tę sprawę w jed

nym ze swych dziel. Wykazał on, że udoskonalenie dekoracyj i teatru, 

a zwłaszcza przywiązywanie do tego takiej wagi świadczy o upadku 

dramatu. Kiedy uczucie poety nie dość jest silne, by porwać wszystkich 

słuchaczy i przenieść ich w krainy ułudy; kiedy słowo jego nie ma dość 

potęgi. by ukrasić gmach i co chwilę zmieniać dekoracje; kiedy musi 

wzywać na pomoc dekoratora i maszynistę, dowodzi tym albo własnej 

niemocy, albo ostatecznego stępienia publiczności . Jak wiadomo, 

najbardziej fantastyczne sceny Szekspira odgrywano w zrujnowanych 

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

utwory wystawiano nawet po raz pierwszy w szopach. Ale czarodziej

stwo poety angielskiego jest tak wielkie, że nawet czytając go tylko, 

widzimy światła i cienie, duchy i rycerzy, zamki wyrastające z ziemi: 

czytelnikowi na koniec zdaje się, jak gdyby był na scenie wśród aktorów. 

Powtarzam, źe jest rzeczą bardzo doniosłą rady te rozważyć i że poeci 

piszący dzisiaj dramaty powinni odrzucić precz wszelkie krępujące 

względy, stłumić w sobie chęć zobaczenia swych dramatów na scenie. 

A. MICKI EWICZ: LITERATURA SŁOWIAŃSKA . KURS TRZECI, WYK ŁA D XVI. (W:) A. MICK IEWICZ 
DZIEŁA T. XI, CZYTELNIK WAR SZAWA 1955 
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KTO JEST BOHATEREM DZIADÓW? 

Pytanie-zasadzka. Odpowiedź może być bardzo prosta lub bardzo skom

plikowana. Jest niezbędna do rozumienia utworu, jego miejsca w kulturze, 

jego żywotności. Ale, niezbędna do interpretacji, wymaga wlaśnie dość 

kompletnej interpretacji uprzedniej . [ ... ] 

A więc najpierw odpowiedź najprostsza: bohaterem Dziadów jest Gustaw

Konrad, alter ego samego Mickiewicza, nieszczęśliwie zakochany poeta 

w części IV, pod wplywem nieszczęść ojczyzny przemieniający się w boha

tera patriotycznego, Konrada, w części Ili. To jest odpowiedź szkolna. Może 

się ona odwalać zresztą do autorytetu samego poety, który, jak wiadomo, 

wskazał trzy elementy jedności dzieła: wiarę w jedność świata zmysłowe

go i nadzmysłowego, obrzęd Dziadów oraz właśnie postać bohatera. 

Ale kto w takim razie jest bohaterem li części? Czy rzeczywiście dopisany 

w ostatniej chwili Upiór, który pojawia się na końcu obrzędu i milczy, pa

trząc na Pasterkę? I jak on się ma do Gustawa? O ułamki części I nie wypada 

pytać, choć tu też mogłyby się zrodzić wątpliwości. 

Następna sprawa to: co zrobić z takimi postaciami, jak Ksiądz Piotr i mąż 

„czterdzieści i cztery"? Niewątpliwie mają charakter heroiczny; czy na 

pewno nie są bohaterami dramatu? Niektórzy badacze włączają ich do 

„bohaterskiego kręgu" poprzez mediację samego Mickiewicza, który był

by nie tylko Gustawem i Konradem, ale też po trosze Księdzem Piotrem 

i Mężem. Inna odpowiedź wskazuje na „czterdzieści i cztery" jako na zapo

wiedź przyszłej misji Gustawa-Konrada. Ale znaczyłoby to, że należy sfor

mułować odpowiedź tak: bohaterem Dziadów jest sam poeta, parający się 

z problemami dojrzewania miłosnego, narodowego i religijnego ... Chyba 

to niewystarczające . Albo: Bohaterem Dziadów jest Upiór-Gustaw-Konrad

(Ksiądz Piotr)-„czterdzieści i cztery"-Mickiewicz ... Czy można taką odpo

wiedź zaakceptować? [ .. . ] 

W Dziadach jako całości możemy wyczytać heroiczną sagę, której boha

terem formalnym będzie Gustaw-Konrad-Pielgrzym, a „ rzeczywistym" 

- Mickiewicz, dojrzewający w indywidualnych przejściach i walczący 

z Bogiem o los swojego narodu; Mickiewicz - bohater narodowy, repre

zentujący rewolucyjną młodzież, ..Lawę" narodu. Możemy tam również 

wyczytać mit eschatologiczny, którego bohaterem będzie ukrzyżowana 

Polska - Mąż „czterdzieści i cztery", i wreszcie ..lud ludów", zapowiedziana 

uniwersalna wspólnota rozwoju duchowego wszystkich kultur, rodzaj „ko

ścioła ludzkości ". Pojęcie to nie obala transcendencji, ale ukazuje ją w wy

miarze poziomym - solidarności ludzi - i odsuwa ją w przyszłość. Wreszcie 
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w Dziadach możemy również odnaleźć kulturowy ryt inicjacji, który stano

wi nawet gtówną teatralną akcję utworu. Bohaterem tego rytuatu jesteśmy 

„my". publiczność; szerzej: my - spoteczeństwo i naród; jeszcze szerzej: 

my- ludzkość w marszu ku eschatologicznej jedności . 

(„.) Gustaw-Konrad to nie jednostka, to wcielona zbiorowość : „nazywam się 

Mil i jo n „.". W myślenie figuralnym i typie tożsamości odziedziczonej po 

judaizmie ze Starego Testamentu przejście od indywiduum do zbiorowości 

jest stosunkowo oczywiste. I tak np. tytuł Jezusa z Nowego Testamentu 

„Syn Cztowieczy" jest określeniem bohatera zbiorowego - catości Izraela -

z apokaliptycznej wizji Daniela. Mesjasz zbiorowy- mesjasz indywidualny 

- to mogą być tylko różne wcielenia-figury tej samej matrycy. Konrad jest 

wielki. kiedy wciela cierpienia milionów, a nie sam z siebie. 

Podobnie - widzieliśmy - rola „czterdzieści i cztery" prawdopodobnie 

wskazuje na wspólnotę. Może to więc być „lud ludów" albo jednostka wcie

lająca tę samą matrycę. Albo jedno i drugie: rola ta jest jak wezwanie. jak 

pusty kadr do wypetnienia każdorazowo przez każdego i przez wszystkich 

wspólnie. Na pewno nie jest ekskluzywna. Takie ttumaczenie ma również tę 

zaletę. że obala zarzut przebóstwiania Polski - nowego narodu wybranego, 

co jest herezją . Otóż , nie Polska jako taka jest narodem wybranym, ale idea 

etyzacji polityki i zaangażowania, świętości w historii. Matryca jest otwarta 

dla wszystkich inaczej, wizja traci catkowicie uniwersalizm i staje się nar

cystycznym sztandarem samouwielbienia narodowego. szowinizmu. 

Wreszcie w planie rytualnym „my"- wspólnota literacka czy teatralna - je

steśmy też bohaterem zbiorowym. 

Analiza prowadzi nas konsekwentnie wszystkim drogami w stronę izo

topii semantycznej. Tym bohaterem zbiorowym bytaby: zarówno groma

da ludowa, naród jako catość („przeszte i przyszte pokolenia" z Wielkiej 

Improwizacji), jak rzutowany w przysztość „lud ludów", kościót ludzkości. 

Wspólnota ludzi dobrej woli realizujących - wcielających - metafizyczne 

idee w tkankę historii i ziemskich spoteczeństw. Rytuat - podstawowa ak

cja utworu - prowadzilby nas do takiego wtaśnie zaangażowania. do od

czucia zbiorowej więzi i zdobycia autonomii duchowej, pozwalającej na re

alizację tych eschatologicznych celów „od środka" życia zbiorowego. poza 

instytucjami i autorytetami (choć niekoniecznie wbrew nim). [„ .] 

Bohater Dziadów pozostaje podstawowym bogactwem i źródtem tożsamo

ści polskiej kultury. Można starać się pójść dalej, ekstrapolując jego do

świadczenie historyczne. nie można go ignorować. 

M ICHAŁ MASŁOWSK I KTO JEST BOHArEREM . DZIADÓW"W: DZIADY A. MICKIEWICZA: POEMA T. 

ADAPTACJE, TRADYCJE. UNIVERSITAS. KRAKÓW 1999 
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llZIAllY 
Gustaw-Konrad I Grzegorz Przybył 

Guślarz-Ksiądz Piotr I Andrzej Warcaba 

Starzec, Starosta I Andrzej Lipski 

Widmo, Jenerał, Gubernator I Jerzy Gtybin 

Sowa, Dama, Gubernatorowa I Anna Kadulska 

Dziewczyna (Zosia}, Anioł, Panna I Natalia Jesionowska 

Pasterka, Anioł, Młoda Dama, Kobieta I Agnieszka Radzikowska 

Ksiądz I Adam Bauman n 

Ksiądz Lwowicz, Bestużew I Andrzej Dopierała 

Diabeł, Literat, Kolleski Registrator I Zbigniew Wróbel 

Diabeł, Literat, Sekretarz, Sowietnik I Dariusz Chojnacki 

Belzebub, Bajkow I Wiesław Kupczak 

Żegota, Pelikan I Marek Rachoń 

Jan, Zenon I Maciej Wizner 

Frejend, Adolf I Artur Święs 

Kapral, Hrabia, Pułkownik I Roman Michalski 

Senator I Wiesław Stawik 

Pani Rollison I Violetta Smolińska 

Dol<tor I Jerzy Kuczera 

Dama, Sowietnil<0wa I Krystyna Wiśniewska 

Kmitowa, Jenerałowa I Ewa Leśniak 

Dama, Matka Panny I Anna Wesołowska 

Tomasz I Łukasz Guzy (Studium Aktorskie) 

Feliks I Mariusz Hanu lak (Studium Aktorskie) 

oraz statyści z zespołu technicznego 

inspicjent I Dagmara Habryka 

sufler I Maria Krupa 

dźwięk I Mikotaj Lichtański, Mirosław Witek 

PREMIERA 5.02.2011 DUŻA SCENA. 
Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 



GRZEGORZ PRZYBYŁ 
Gustaw-Konrad 

przypo

mnieć 

ojców 

dzieje" 
ANDRZEJ WARCABA 
Guślarz-Ksiądz Piotr 

,,Idę z dalel<a, 

me w1em, 

z piel<ła 

czyli z raju ... " 

VIOLETTA SMOLIŃSKA 
Pani Rollison 

"Senator 
wypadł 

z łasl<i" 
WIESŁAW SŁAWIK 

Senator 

" ... Ja mam 
matl<i ucho. 

Ja ślepa; 

teraz w uchu 

cała moja 

d li usza ... 



KRZYSZTOF BABICKI - reżyser. absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego 

i Wydziatu Reżyserii w krakowskiej PWST. Od 1982 roku związany z Teatrem Wybrzeże 

w Gdańsku; w latach 1991- 94 dyrektor artystyczny tej sceny. Od 2000 roku dyrektor 

artystyczny Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, gdzie zrealizował w ostatnich latach m.in. 

Wesele Wyspiańskiego, Idiotę Dostojewskiego, Sarmację Huellego. Rock 'n'roll Stop

parda i Noc wielkiego sezonu Schulza. Reżyserował także w Teatrze Starym w Krakowie, 

Teatrze Polskim we Wroctawiu, Teatrze Nowym w Poznaniu oraz na innych scenach. 

Przygotował ponad 20 przedstawień dla Teatru TV. 

Jego spektakle byty nagradzane na festiwalach we Wroctawiu, Kaliszu Opolu i To

runiu, a także pokazywane na wielu festiwalach i przeglądach zagranicznych, m.in. 

w Pradze. Bratyslawie, Budapeszcie, Oslo, Paryżu. St. Petersburgu. Belinie, Seulu. 

Współpracował m.in. z teatrami Finlandii (Białe małżeństwo Różewicza i Z życia glist 

Enquista w Teatrze Miejskim w Turku, Biesy wedtug Dostojewskiego w Abo Svenska 

Teater), Niemiec (Don Carlos Schillera w Teatrze Narodowym w Mannheim). Korei Ptd. 

(Makbet w Teatrze Michoo w Seulu). Holandii (Antygona Sofoklesa w Haarlem Toneel). 

Jest laureatem prestiżowej nagrody im. Konrada Swinarskiego, przyznawanej przez 

miesięcznik „Teatr" a także Nagrody im. Stanistawa Wyspiańskiego. 

W Teatrze Sląskim wyreżyserował Intrygę i miłość Schillera (spektakl uznany za naj

lepszy w 1999 roku. nagrodzony Złotymi Maskami za reżyserię i kreacje aktorskie 

Anny Kadulskiej i Andrzeja Warcaby); Wyzwolenie Wyspiańskiego (na Festiwalu Kla

syka Polska wOpolu uhonorowane czterema wyróżnieniami - za reżyserię, muzykę 

M. Kuczyńskiego, kreacje aktorskie Anny Kadulskiej i Grzegorza Przybyta); Pułapkę 

Różewicza (Złota Maska dla Adama Baumanna w kategorii najlepszy aktor); Romea 

i Julię Szekspira. Pannę Julię Strindberga a ostatnio Zbrodnię i karę Dostojewskiego. 

MAREK BRAUN - absolwent wydziatu architektury wnętrz oraz scenografii ASP w Krako

wie, pedagog tej uczelni. Współpracuje z renomowanymi scenami Polski i wybitnymi 

reżyserami. Z Krzysztofem Babickim zrealizowali wspólnie m.in. Arkadię Stopparda, 

Kto mówi o czekaniu Huellego, Wszystko dobre. co się dobrze kończy Szekspira. Ko

penhagę i Demokrację Frayna. Don Carlosa Schillera. (w Teatrze Wybrzeże). Ojca 

Strindberga. Arkadię Stopparda w Teatrze Polskim we Wroctawiu. Nie-Boską Komedię 

Krasińskiego w Teatrze Nowym w Poznaniu, Biesy Dostojewskiego. Caligulę Camusa. 

Hamleta Szekspira. Wesele Wyspiańskiego, Idiotę Dostojewskiego, Franka V Operę 

bankierską DUrrenmatta w Teatrze im. Stowackiego w Krakowie. 

Jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. nagrody za scenografię do tycia wewnętrz

nego Koterskiego na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. nagrody Ministra Kultury 

i Sztuki za scenografię do przestawienia Magnifikat Szturca, nagrody Oko recenzenta 

w Szczecinie za scenografię do spektakli w reżyserii Anny Augustynowicz. 

W Teatrze Sląskim przygotowat scenografię m.in. do Wróżb kumaka wedtug Grassa. 

Antygony w Nowym Jorku Gtowackiego, Krzeseł Ionesco, Kartoteki Różewicza. a także 

do sztuk reżyserowanych przez Krzysztofa Babickiego: Intryga i miłość Schillera. Wy

zwolenie Wyspiańskiego, Pułapka Różewicza , Romeo i Julia Szekspira i Zbrodnia i kara 

Dostojewskiego. 
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BARBARA WOŁOSIUK - scenografka, absolwentka krakowskiej ASP (dyplom u prof. 

J. Skarżyńskiego). Od 1994 roku związana z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie, 

gdzie stworzyła scenografie między innymi do Wieczoru Trzech Króli Szekspira, krzeseł 

Ionesco, Prezydentek Schwaba, Balladyny Słowackiego; jest także autorką kostiumów 

do wielu spektakli w reżyserii Krzysztofa Babickiego, takich jak Biesy Dostojewskiego, 

Dziady Mickiewicza, Don Carlos Schillera, Operetka Gombrowicza. Hamlet Szekspira, 

Demokracja Frayna, Miłość na Krymie Mrożka, Wesele Wyspiańskiego, Idiota Dosto

jewskiego. Sarmacja Huellego, Frank V Komedia bankierska Durrenmatta, Rock'n'Roll 

Stopparda, Hiob, a w Teatrze $ląskim - Romeo i Julia Szekspira, Panna Julia Strindber

ga i Zbrodnia i kara Dostojewskiego. 

MAREK KUCZYŃSKI - kompozytor muzyki filmowej i teatralnej. Absolwent Akademii Mu

zycznej w Gdańsku. Tworzy w wielu stylach, od muzyki symfonicznej i kameralnej do 

jazzu. Zdobywca Złotych Lwów na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni (film Cudze 

szczęście w reż. M. Borka). Laureat Nagrody Wojewody Pomorskiego za najlepszą mu

zykę teatralną wl 998 r. - Wynalazek milofo Stopparda w reż. I<. Babickiego w Teatrze 

Wybrzeże w Gdańsku, Pomorskiej Nagrody Artystycznej 1999 za Mszę Kaszubską, 

Nagrody Głównej w Konkursie na Hejnał Tysiąclecia w Gdańsku. Dla Teatru $ląskiego 

stworzył muzykę do Intrygi i miłości Schillera, Wyzwolenia Wyspiańskiego (Złota Ma

ska oraz wyróżnienie na Festiwalu Klasyka Polska w Opolu), Pułapki Różewicza, Romea 

i Julii Szekspira, Panny Julii Strindberga, Zbrodni i kary Dostojewskiego (wszystkie 

w reż. Krzysztofa Babickiego) oraz Requiem dla gospodyni Myśliwskiego w reż. 

Bogdana Taszy. 

ANNA MAJER - tancerka, pedagog. choreograf. Absolwentka Szkoły Baletowej w Byto

mu, Akademii Muzycznej w Warszawie i stażów choreograficznych w Palucca Schule. 

Współpracuje z Operą Dolnośląska i Operą $ląską (tu debiutowała nagrodzoną Złotą 

Maską choreografią do Bolera Ravela). Jest wykładowcą katowickiej Akademii Mu

zycznej i AWF, gdzie utworzyła podyplomowy kierunek Artystyczne Formy Aktywności 

Ruchowej. Współpracowała z telewizją tworząc cykl programów o historii tańca i ba

letu, pełniła funkcję dyrektora artystycznego Szkoły Baletowej w Bytomiu. Realizuje 

samodzielne przedstawienia taneczne, współpracuje także z teatrami muzycznymi 

i dramatycznymi. W swoim dorobku choreograficznym posiada ponad SO realizacji. 

DANUTA SENDECKA - wokalistka, pedagog. Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Roz

rywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. W latach 1990-1994 członek zespołu 

Cantate Deo. Brała udział w wielu nagraniach płytowych (m.in. w płycie autorskiej 

Z. Preisnera Glosy), programach telewizyjnych, projektach muzycznych. Nagrała partie 

solowe do wielu filmowych ścieżek dźwiękowych. Koncertowała w Niemczech, Austrii, 

Szwajcarii i Włoszech. W latach 1996-2004 konsultant muzyczny Teatru $ląskiego 

w Katowicach. Od 1996 r. prowadzi klasę wokalistyki w Prywatnej Szkole Muzyki 

Rozrywkowej Nice Noise. Od 2007 wykłada wokalistykę na kierunku Jazz i Muzyka 

Estradowa w katowickiej Akademii Muzycznej w Katowicach, a od 2009 prowadzi 

klasę śpiewu w Instytucie Jazzu w PWSZ w Nysie. 
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DZIADY NA NASZEJ SCENIE 

23 listopada 1923 - Dziady, 7 scen dramatycznych w inscenizacji Stanisława 

Wyspiańskiego . Opracowanie sceniczne Wacław Nowakowski 

31października1925 - Dziady, 6 obrazów dramatycznych w inscenizacji 

Stanisława Wyspiańskiego. Reżyseria Józef Leśniewski , dekoracje Stanisław 

Ligoń i Henryk Zwoliński 

31października1935 - Dziady, misterium narodowe w 7 obrazach. Opracowa-

nie sceniczne i reżyseria Leopold Pobóg-Kielanowski, kompozycja przestrzeni 

scenicznej Józef Jarnutowski, ilustracja muzyczna pod kierownictwem Kazimierza 

Bończy-Tomaszewskiego. 

Marian Godlewski 
w scenie „Sen Senatora" 

15 kwietnia 1962 - Dziady drezdeńskie. A~aptacja i reżyseria Jerzy Kreczmar, 

scenografia Piotr Potworowski, muzyka Zbigniew Turski. 

\ns yu_ ....... 

Na zdjęciu 
Jerzy Kaliszewski 
(Ksiądz Piotr). 
Stanisław Niwiński 
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