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Dyrektor i kierownik artystyczny: 
HUGON MORYCIŃSKI 

Kierownik literacki: 
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

OD INSCENIZATORA 

Człowiek teatru długo będzie się wahał zanim podejmie decyzję o realizacji 
,,Dziadów"· Żadna bowiem chwila nie wydaje się dość doniosła, aby okoliczności 
miały wpływać zarówno na samą decyzję, jak i na kształt widowiska, na wybór 
treści. Bo równocześnie każda inscenizacja oznacza wybór zarówno wartości treścio
wych, ideowych, jak i formalnych . 
Przystępując do realizacji „Dziadów" incenizator staje przed podstawowym dyle

matem: „Dziady" w całości, w skrócie, czy też „Dziadów część trzecia" w całości. 
Zabiera więc automatycznie głos. w wieloletnim sporze: czy poszczególne części 
utworu są spójne wewnętrznie, czy też są to rozproszone, luźne fragmenty. Równo
cześnie ma on świadomość, że ten teoretyczny spór może rozstrzygnąć tylko praktyka 
teatralna; coraz nowe próby realizacji poszczególnych koncepcji i ich konfrontacja 
teatralna może przybliżyć jego rozwiązanie . 
Podejmując decyzję o wystawieniu całych „Dziadów" w skrócie inscenizator 

musiał liczyć się ze względami społecznymi. Nie wolno bowiem zapominać o roli 
służebnej teatru, zwłaszcza wobec młodzieży, która nie często miewa okazję zobacze
nia na scenie największego dzieła naszej dramaturgii narodowej . Należy pokazać 
jej całość, bo w jej świadomości postać Konrada jest kolejnym wcieleniem Gustawa 
a działanie Konrada przełomową decyzją w życiu przedstawiciela młodego pokolenia 
zbuntowanych. 

Nie ostatnim wreszcie argumentem niech będzie fakt, że po 40 latach doświadczeń 
teatralnych inscenizator ma nieskromną ochotę konfrontacji własnej wizji całości 
„Dziadów". 
Założeniem spektaklu jest więc stworzenie nowego, kolejnego ogniwa, nawiązu

jącego do tradycji teatru narodowego, realizacji, wynikającej zarówno z do.świadczeń 
dawnych, jak i ostatnich konfrontacji. 

Hugon MorNciński 

DOTYCHCZASOWE INSCENIZACJE „DZIADÓW" 

1901 - KRAKÓW, Teatr Miejski Inscenizacja i scenografia - Stanisław Wyspiański 

1926 - LUBLIN, Teatr Miejski Inscenizacja - Ryszard Wasilewski, scenografia 
Wiesław Makojnik 

1927 - POZNAŃ, Teatr Polski Inscenizacja - Stanisława Wysocka, scenografia 
Stanisław Jarocki 

1927 - WARSZAWA, Teatr Narodowy Inscenizacja - Aleksander Zelwerowicz, 
scenografia - Wincenty Drabik 

1931 - KRAKÓW, Teatr im· Słowackiego Inscenizacja - Teofil Trzciński, sceno
grafia - Mieczysław Różański 

1932 - LWÓW, Teatr Wielki Inscenizacja - Leon Schiller, scenografia - Andrzej 
Pronaszko 

1933 - WILNO, Teatr na Pohulance Inscenizacja - Leon Schiller, scenografia -
Andrzej Pronaszko 



1934 - WARSZAWA, Teatr Polski Inscenizacja - Leon Schiller, scenografia -
Andrzej Pronaszko 

1935 - KATOWICE, Teatr Polski Inscenizacja - Leopold Pobóg-Kielanowski, sce
nografia - Józef Jarnutowski 

1937 - SOFIA, Teatr Narodowy Inscenizacja - Leon Schiller, scenografia -
· Andrzej Pronaszko 

1955 - WARSZAWA, Teatr Polski Inscenizacja-Aleksander Bardini, scenografia
Jan Kosiński 

1961 - KRAKÓW, Teatr Rapsodyczny Inscenizacja - Mieczysław Kotlarczyk, sce
nografia - Zenobiusz Strzelecki 

1961 - OPOLE, Teatr 13 rzędów Inscenizacja - Jerzy Grotowski, scenografia -
Jerzy Gurawski i Waldemar Krygier 

1962 - KATOWICE, Teatr śląski Inscenizacja - Jerzy Kreczmar, scenografia -
Piotr Potworowski 

1962 - NOWA HUTA, Teatr Ludowy Inscenizacja - Krystyna Skuszanka i Jerzy 
Krasowski, scenografia - Józef Szajna 

1963 - KRAKÓW, Teatr im. Słowackiego Inscenizacja - Bohdan Korzeniewski, 
scenografia - Tadeusz Brzozowski 

1964 - WARSZAWA, Teatr Polski Inscenizacja - Krystyna Skuszanka i Jerzy 
Krascwski, scencgrafia - Jan Kosiński 

PROJEKT SCENOGRAFII 
ANTONI TOŚTA 

Guślarz 

Aniołek 

Widmo dziedzica 

Kruk 

Sowa 

Dziewczyna 

ADAM MICKIEWICZ 

„D Z I A D Y'' 

ODSE ON A 1 - CMENTARZ 

„Dziadów" cz. I, II i IV 

- STANISŁAW SPARAŻYŃSKI 

- ELŻBIETA NOWOSAD 

- TOMASZ WITT 

- ZENON JAKUBIEC 

- HALINA SOBOLEWSKA 

- MARIA KARCHOWSKA 

Inni z gromady: EWA EKWINSKA, GRAŻYNA KORSAKOW, JANINA MRAZEK, 
BARBARA POHORECKA, ROMAN BARTOSIEWICZ, JAN BÓG
DOŁ, CEZARY KAZIMIERSKI, TADEUSZ PELC, JERZY RAD
WAN, JÓZEF SADOWSKI, WOJCIECH SZOSTAK, TADEUSZ 
TUSIACKI; KRYSTYN WÓJCIK, PIOTR WYSOCKI. 



Pustelnik - Gustaw 

ODSŁONA 2. 

- WŁODZIMIERZ PANASIEWICZ 
WITOLD TOKARSKI 

Dziewica - TATIANA PAWŁOWSKA 
Młodzieniec - Czarny Myśliwy - SYLWESTER PAWŁOWSKI 

Ksiądz 

Pustelnik - Gustaw 

Dzieci 

Konrad 

Sobolewski 
Jankowski 
Frejend 
Adolf 

Ks. Lwowicz 
żegota 

Tomasz 
Jakub 
Kapral 
Ks. Piotr 
Głos z prawej 
Głos z lewej 

ODSŁONA '3. 

U Księdza 

- JERZY ERNZ 
- WŁODZIMIERZ PANASIEWICZ 

WITOLD TOKARSKI 

- * * * 

ODSŁONA 1 - CELA 

„DZIADÓW" CZ. III 

- WŁODZIMIERZ PANASIEWICZ 
WITOLD TOKARSKI 

- JAN BóGDOŁ 
- TADEUSZ PELC 
- ZENON JAKUBIEC 
- WŁODZIMIERZ PANASIEWICZ 

WITOLD TOKARSKI 
- CEZARY KAZIMIERSKI 
- ROMAN BARTOSIEWICZ 
- PIOTR WYSOCKI 
- SYLWESTER PAWŁOWSKI 
- STEFAN GOLCZEWSKI 
- KRYSTYN WÓJCIK 
- WOJCIECH SZOSTAK 
- STANISŁAW SPARAŻYŃSKI 

ODSŁONA 2 - SALON WA~SZAWSKI 

Dama I 
Dama II 
Literat I 
Literat II 
Mistrz ceremonii 
Jenerał 

Hrabia 
Kamerjunkier 
Młoda dama 
Adolf 

Zenon Niemojewski 
Piotr Wysocki 

Senator 
Pelikan 
Doktor 
Bajkow 
Sekretarz 
Lokaj I 
Lokaj II 
Pani Rollisonowa 
Kmitowa 
Ks. Piotr 
Panna 
Gubernatorowa 
Sowietnikowa 
Jenarałowa 

- EWA EKWIŃSKA 
- JANINA MRAZEK 
- WOJCIECH SZOSTAK 
- TOMASZ WITT 
- TADEUSZ TUSIACKI 
- JÓZEF SADOWSKI 
- ZENON JAKUBIEC 
- SYLWESTER PAWŁOWSKI 
- HALINA SOBOLEWSKA 
- WŁODZIMIERZ PANASIEWICZ 

WITOLD TOKARSKI 

- * * * 
- PIOTR WYSOCKI 

PAN SENATOR 

„DZIADÓW" CZ. Ili 

- JERZY RADWAN 
- JERZY ERNZ 
-- JAN BOGDóŁ 
- CZESŁAW JAGIELSKI 
- WOJCIECH SZOSTAK 
- TADEUSZ PELC 
- CEZARY KAZIMIERSKI 
- GRAŻYNA KORSAKOW 
- HALINA SOBOLEWSKA 
- KRYSTYN WÓJCIK 
-- MARIA KARCHOWSKA 
- JANINA MRAZEK 
- BARBARA POHORECKA 
- EWA EKWIŃSKA 



Dama 
Student 
Regestrator 
Sowietnik 
Gubernator 
Gubernatorowa 
Sowietnikowa 
Jenerałowa 

Dama 
Starosta 
Oficer rosyjski 
Justyn Pol 
Bestużew 

Konrad 

żołnierz 

Guślarz 

Kobieta 

* * * 
Scenografia 

ANTONI TOŚTA 

Bal 

- ELŻBIETA NOWOSAD 
- PIOTR WYSOCKI 
- TOMASZ WITT 
- TADEUSZ TUSIACKI 
- JÓZEF SADOWSKI 
- JANINA MRAZEK 
-BARBARA POHORECKA 
- EWA EKWIŃSKA 
- MARIA KARCHOWSKA 
- STEF AN GOLCZEWSKI 
- SYLWEST~R PAWŁOWSKI 

- ZENON JAKUBIEC 
- ROMAN BARTOSIEWICZ 
- WŁODZIMIERZ PANASIEWICZ 

WITOLD TOKARSKI 

- * * * 

Noc dziadów 

-· STANISŁAW SPARAŻYŃSKI 
- TATIANA PAWŁOWSKA 

Ustęp 

- PIOTR WYSOCKI 

Muzyka 
FLORIAN DĄBROWSKI 

Plastyka ruchu i choreografia 
JANINA JARZYNÓWNA 

Opracowanie tekstu i reżyseria: HUGON MORYCIŃSKI 

Asystenci reżysera : TADEUSZ TUSIACKI, TOMASZ WITT 

„DZIADY" JUBILEUSZOWE 
WARSZAWA 1955 r. 

Reżyseria i opracowanie tekstu -
ALEKSANDER BARDINI 

Scenografia - Jan Kosiński 
Muzyka - Tadeusz Baird 
Choreogr:ifia - JERZY KAPLIŃSKI 

Nowa inscenizacja traktuje Dziady jako szereg scen dramatycznych, ujętych rea
listycznie. Nie jest to jednak realizm fotograficzny, iluzjonistyczny, usiłujący wiernie 
odtworzyć np. wnętrze więzienia, czy Salon Senatora, tak jak mógł on wyglądać 
w 1823 r . w Wilnie, z sufitem, wejściami i pejzażem za oknem - ale realizm ... szki
cowy z aluzją do sztychu z epoki, to znowu z tendencją do alegorii - coś w rodzaju 
„pół-realizmu", czerpiącego z chwytów teatru operowego, mającego podkreślić, że 



nie patrzymy na obrazy zwykłego życia codziennego, ale winniśmy się poczuć 
w atmosferze poezji. .. 
• Widz. przyzwyczaiwszy się do kilku martwych akcentów alegorycznych, odbiera 
całość Jako dramat realistyczny. Ujęcie takie zmusza nas do traktowania ser i o 
poematu, który składa się ze zdarzeń fantastycznych, i którego treść mistyczna 
jest - w najlepszym wypadku obca, w gorszyrtl zaś śmieszna w oczach współcze
snego widza. Tak więc przedstawienie, które inscenizatorowie pragnęli zrealizować 
„zgodnie z wolą Mickiewicza" w istocie wyrządza Mickiewiczowi wątpliwą przy
sługę. 

Z;ygmunt Kalui;yński „Nowa J<ultura" 

Obecność Mickiewicza na scen-ie po tylu latach jest tak druzgocąca, że słowo prze- · 
słania teatr. Dziady zna się na pamięć, kiedy pada początek wiersza, już go szepcze
my sami, szybciej niż aktor zdąży go dokończyć. Każde opuszczenie odczuwamy, 
jak ukłucie w sercu. Mamy Dziady w sercu, w uchu, w wyobraźni. Na Dziadach 
aktorem, reżyserem, inscenizatorem jest każdy z widzów, przychodzi do teatru ze 
swoimi Dziadami. Dlatego tak trudno pisać o tym przedstawieniu ( ... ) 

Nie rozumiem upartego nawrotu do tradycjonalizmu. Jakby zabrakło Bardiniemu 
odwagi do poszukiw ania własnych rozwiązań, jakby za wszelką cenę chciał odciąć 
się od propozycji Schillerowskich. ( ... ) 

W Dziadach jest to ciągłe pomieszanie materii, nagłe przybliżenie człowieka, ści
szenie tonu, natłok konkretnych wspomnień i obrazów, a potem dopiero wyb.uch. 

Bardini bierze niemal od razu górne tony i dlatego opowiadanie - Sobolewskiego 
wypada retorycznie, jak deklamacja na akademii. Nie daje sobie jakoś rady z usta
wieniem więźniów . Scena ma w sobie ciągle coś z żywego obrazu: brak jej albo 
naturalności, albo wielkiej metafory. Jest na pół drogi pomiędzy umownością i zwy
kłym obrazem rodzajowym. 

Znowu to nie są szczegóły, ale fragmenty bardziej zasadniczego sporu. Bardini 
znajduje teatralną metaforę dla wielkiej improwizacji dla całej czwartej części, dla 
zakończenia. Gubi się w realizmie Mickiewicza. Nie ma właściwie żadnej własnej 
koncepcji ukazania scen rea listycznych. Wystąpi to z całą jaskrawością w Salonie 
Warszawskim. Ale już tutaj, w scenie więziennej uderza porażająca nieśmiałość, 
jakaś nieprzezwy ciężona staroświecczyzna. I uczucie powrotu teatralnego czasu na 
pół drogi między Wyspiańskim i Schillerem. ( ... ) 

Ostatecznie, sąd o inscenizacji Dziadów Bardiniego będzie można dopiero wydać 
po próbie czasu. Ale jedno trzeba powiedzieć. Warszawska premiera pokazała, że 
Mickiewicz potrzebny jest naszym scenom, jak powietrze. I to nie tylko w porządku 
teatralnym. Również w porządku moralnym. 

Jan Kolt „Przęglqd Kulturaln;y" 

Nad jubileuszową realizacją Dziadów zaciążyło z jednej strony słabe rozeznanie 
w problematyce romantyzmu, a z drugiej małoduszne uleganie sugestiom nieokre
ślonego bliżej tradycjonalizmu i magiczne pojmowanie „realizmu'', jako nieodłącz
nych warunków dla powstania monumentalnej sztuki socjalistycznej. Jubileuszowe 

' 

Dziady, przeciwstawiając się dawniejszym realizacjom, nie dają przecież nowej 
koncepcji, bez czego nie ma prawdziwie nowej inscenizacji. Na nową realizację zło
żyły się różne nurty dramaturgiczne, różne tradycje i konsekwencje teatralne pospołu 
bez wyboru i prób syntezy. Bezkrytyczną powtórką dawniejszych ujęć jest próba 
pokazania wszystkich części Dziadów w jednym przedstawieniu. Wielcy insceniza
torzy mieli ambicję komponowania całości Dziadów. Bardini się o to nie pokusił. 
Zapisuję mu to na plus. Trudno zrobić z czterech części Dziadów jeden dramat. Sam 
Mickiewicz tego nie potrafił uczynić! ( ... ) 

Tradycjonalizm Bardiniego doprowadził do beznadziejnych prób wskrzeszenia na 
współczesnej scenie najgorszych konwencji operowych i teatralnych ubiegłej epoki. 
Jeszcze gorszy wynik dały nie oparte na głębszej koncepcji próby odrywania się od 
tradycyjnej interpretacji dramatu .... 

Wncław Kubacki „ Teatr" 

Wolno się zgodzić, albo nie zgodzić ze sposobem wyjaśniania naczelnej idei 
Dziadów, jaki nam proponuje Bardini - ale trudno zaprzeczyć, że myśl insceniza
cyjna tutaj istnieje, że jest wyraźna . Można ją określić w sposób następujący: w sto
sunku do wszystkich dotychczasowych znanych mi inscenizacji, to przedstawienie 
najbardzie; najwyraźniej i najkonsekwentniej się zbliża do indywidualistycznego 
pojmowania Dziadów. Osią krystalizacyjną sp tutaj przeżycia niezwykłego, potężne
go, reprezentującego pokolenie i jego ruch umysłowy, bohatera romantycznego. Prze
życia Konrada Gustawa streszczają w sobie całą akcję Dziadów. ·Wyczuwa się przy 
tym echa tego sposobu pojmowania Dziadów, który chce je traktować jako opowieść 
biograficzną. 

Wojciech NATANSON „Teatr" 

Zacz~ło się od. dekoracji, które niebezpiecznie zwęziły i zabudowały scenę; tyle 
tylko, ~e bez sufitu modnego ostatnimi laty w naszym teatrze. Sceny skameralizo
wały się przez to, zabrakło miejsca dla ich naturalnego, szerokiego oddechu. Słynny 
korowód taneczny, który tyle znaczy właśnie dla politycznej, ideowej wymowy utwo
ru, ni_e miał się nawet gdzie rozwinąć. Stąd już krok tylko, aby reżyser zamiast 
w1elk1ego pamfletu i wielkiej metafory odczytał satyrę na salon, na arystokracj•c:. 
Satyra na carskich urzędników i ich popleczników - gdzież ona była lepsza, jak 
u Gogola! I rozwija się przed nami feeria arystokratów, z doprawionymi czerwo
nymi nosami - i zgrzyta na każdym Mickiewiczowskim wierszu. Bo nie o satyrę 
obyczajową tam chodziło, ale o wielkie starcie dwóch racji: despotyzmu i wolności, 
służalstwa i niezależności. O rację cara i dekabrystów, o rację sprzedajnych arysto
kratów i powstańców 1830 roku, wreszcie także o rację literatury w tym wielkim 
sporze epoki: o rację klasyków i romantyków. 

U Bardiniego zwycięża racja trzecia - racja obyczajowego realizmu. Nie spo
strzegł się , że w tak wielkich sprawach, jakie zainscenizował przed nami Mickiewicz, 
racja trzecia nigdy nie istnieje. 

Z;yg1mmt Greń „'l;ycie Literackie" 



,DZIAbY" RAPSODYCZNE 
KRAKÓW 1961 r. 

Reżyseria i układ tekstu 
MIECZYSŁAW KOTLARCZYK 

Scenografia 
ZENOBIUSZ STRZELECKI 

Dr Kotlarczyk nie miał wątpliwości, na rapsodycznej scenie pozostał wierny swoim 
ideałom. Któż zaprzeczy, że Mickiewicz miał w okresie kowieńskim swoje wiary 
ludowe, a w okresie drezdeńskim swoje wiary piotrowe? Czemuż więc ich nie obrać 
za drogowskaz? W konsekwencji wysunął więc Kotlarczyk samego siebie na czoło 
w roli księdza Piotra, łącząc w jego osobie czucie ludowe i wiarę pokornych, dozwa
lającą „z Bogiem gadać". Reszta była nieważna . 

... W planie ziemskim szastał się grubogłosy Senator, ekscytowali się uwikłani 
w młodociany spisek więźniowie i miotał się po celi pewien młody człowiek, mający 
dość zaskakujące pretensje do Boga o .,rząd dusz". A w planie niebiańskim modlił 
się żarliwie Ksiądz Piotr, duszę spowiadał Bogu i od Boga odbierał obietnicę, że Pol
skę wyzwoli „namiestnik na ziemskim padole" o kabalistycznym imieniu „czter
dzieści i cztery". Współdziałanie narodu mało tu potrzebne .... 

„DZIADY DREZDEŃSKIE" 
KATOWICE 1962 r. 

Adaptacja i reżyseria - JERZY KRECZMAR 
Scenografia - PIOTR POTWOROWSKI 
Muzyka - ZBIGNIEW TURSKI 

Jan Alfred Szczepański (N11wa Kultura) 

W Katowicach na przykład jakże „nowoczesna", antyteatralna wyobraźnia Piotra 
Potworowskiego cofnęła scenicznie Dziadów w okres przed Wyspiańskim. Reżyser 
wprowadził na scenę niemal cały tekst „drezdeński" bez wyrażenia i wyboru jego 
wartości. Połączył mieszczańskie ujęcie martyrologii narodowej z gminnymi wyobra
żeniami diablich igraszek oraz zjawami dwu płci aniołów, by przekazać, co Mickie
wicz chciał powiedzieć w swym utworze na temat powiązań i wpływu świata nad
ziemskiego na losy człowieka, czy narodu. Mimo więc próby odwoływania się do 
„współczesnej wrażliwości artystycznej" jest to przedstawienie - niezamierzenie 
zdecydowanie historyczne, bez żadnej jednocześnie aktualności, nie porywające po
tęgą ani emocjonalnym pięknem wizji, bez czego nie istnieją teatralne Dziady. Któ
rąkolwiek zresztą ich część by się grało. 

Stanisław W. Balicki „Nowa Kulwra" 

Kreczmar potknął się nie o świat niewidzialny, lecz o próbę jego unaocznienia na 
konkretnej, złośliwie tylko trójwymiarowej scenie ( ... ) 

Jego Dziady wypełniły po brzeg anioły-sędzie, anioły-stróże, anioły-róże, duchy 
prawe, lewe i półśrednie, a także diabły sępie i rogate, rodem z Fausta, ale w inter
pretacji scenicznej bliższe poczciwemu Zaczarowanemu kołu czy Igraszkom z dia
błem. Pomarszczone trykoty na tęgich udach kwiecistego anioła sprawiają przykrość, 
czar pryska. Nawet witrażowe anioły o zasłoniętych gazą twarzach niecierpliwią, gdy 
zbyt długo. monotonnie leją podniosłe słowa. Osobne miejsce zyskał też sobie diabeł 
który wszedł w cielesną powłokę Konrada i wyżeniony z niej został przez Księdz~ 
Piotra. 

Ina~zej było. z~ sferą ludzi. Tu Kreczmar miał start ułatwiony o tyle, że zdecydo
wał się na c1ęc1e radykalne, na całkowite usunięcie Dziadów-Poemy i Dziadów
Widowiska i ograniczenie się do Dziadów <!zęści trzeciej. Pozbył się w ten sposób 
całego balastu cudów guślarskich i duchów na plebanii, i mógł był swobodnie kon
struować dramat polityczny... Cóż, kiedy i (tę szansę) zmarnował (do pewnego 
stopnia), nad zwadą z Bogiem przekładając nabożne, wiernopoddańcze modły a nad 
walkę z tyranią zwietrzały po części pamflet okolicznościowy. 

1. A. Sz.cupańshi „Nowa Kultura" 



Na czym polega artystyczny sukces Jerzego Kreczmara, Wydaje się, że mamy 
w tym wypadku coś podobnego do wielkiego wynalazku. Najpierw zaskakuje nas 
prostota i całkowita naturalność tego, co widzimy na scenie. A potem w miarę roz
wijania się przedstawienia, odkrywamy, jak przemyślna jest ta prostota! Przez 
wiele alembików przechodziła myśl reżysera, żeby nam dać naturalnego Mickiewicza! 
Wychodząc z odmiennych założeń niż poprzednicy, Kreczmar nie wahał się przed 
swego rodzaju zuchwalstwem w stosunku do uświęconych tradycji. Zerwał ze zwy
czajem wystawiania Dziadów, jakich Mickiewicz nie napisał i z jakimi zawsze trudno 
się było pogodzić wszystkim miłośnikom poety. Kreczmar ograniczył się do wystawie
nia III Części dramatu, napisanej w Dreźnie po upadku powstania listopadowego. 
To „ograniczenie się" pozwoliło wszakże na niebywałą nowość: na cały tekst! ( ... ) 

Ten śmiały krok przesądził o dalszych następstwach artystycznej rewolucji: auten
tyczny Mickiewicz w autentycznej, teatralnej formie. Nie była to sprawa prosta. 
W Dziadach drezdeńskich możemy wyodrębnić trzy główne tematy dramatyczne: 
wątek filozoficzny i moralny , wątek misteryjny i wątek polityczny. Każdy z nich 
wymaga innego sposobu realizacji scenicznej. Wszystkie zaś razem mają tworzyć 
pewną nadrzędną , samoistną całość, która nie powinna przypominać żadnej tradycyj
nej postaci widowiska. 

Dramat Mickiewicza nie mieści się w ramach tzw. klasycznego teatru dramatycz
nego. Jest całkowicie wyzwolony z konwencji akcji, miejsca, czasu, konfliktów, boha
terów i dramatycznej gry. Występuje w nim mnóstwo postaci rzeczywistych, a także 
sporo fantastycznych. Nie ma jednak tzw. dramatycznych ról. Są sprawy głęboko 
ludzkie. Nie ma przecież ani psychologicznej dialektyki, ani burzliwych napięć na
miętności. Wstrząsa tragedia podbitego narodu, brak wszakże w . dziele tragicznych 
konfliktów politycznych. 
Tajemnicą poezji jest fakt, że mimo tych niezwykłości , dramat Mickiewicza sta

nowi ponętę dla wielkich reżyserów, scenografów, artystów. Pobudza wyobraźnię, 
każe szukać nowych rozwiązań aktorskich, plastycznych, muzycznych. 

„DZIADY" 
NOWA HUTA 1962 r. 

Reżyseria i układ tekstu -
KRYSTYNA SKUSZANKA i JERZY 

KRASOWSKI 
Scenografia - JÓZEF SZAJNA 
Muzyka - JERZY KASZYCKI 

Wacław Rubacht „ Teatr" 

... wyraźna nuta polityczna, której przedstawienie nie stara się ukrywać od po
czątku do końca. Można ją nazwać wybuchem patriotycznym, konfliktem klasowym, 
albo walką pokoleń. Ta nuta będzie zawsze brzmiała przeciwko przemocy. Kom
pozycja przedstawienia j~st pod tym względem bardzo świadoma. Słowa Ducha 
z Prologu trzeciej części kończą przedstawienie. „Ludzie! każdy z was mógłby sa-

motny, więziony, myślą i zwalać i podźwigać trony". Ta przejrzystość pointy jest aż 
nazbyt narzucająca się i widoczna. Jest, powiedziałbym, pewną nieskromnością 
intelektualną realizatorów. Nie dlatego, że burzą ład narzucony przez poetę . :Olatego, 
że starają się powiedzieć jeszcze wyraźniej, co w tekście jest dostatecznie przejrzyste. 

Z~gn1w1t Cień „ ż~, ie l ·tera . Me" 

Ze wszystkich znanych mi adaptacji Dziadów - Dziady nowohuckie są najbardziej 
upolitycznione i zracjonalizowane, choć wcale nie pozbawione romantycznego polotu 
i nawet romantycznych ciągot do misteriów i zaświatów. W żadnym stopniu nie są 
Dziadami spreparowanymi ad usum jakiegokolwiek delfina . I tej adap,tacji daleko 
jeszcze do doskonałości, ale uważam, że może się stać podstawą do następnych 
inscenizacji Dziadów, a ufam też, że nie będzie nazwana ani „plonem zbiurokraty
zowania sztuki", ani upokorzeniem i świętem drobnego mieszczaństwa . 

Jan Alfred S :c:e1 arishi „l\11 11 a l1u/1Ura" 



Socjologiczne intuicje nie wzbogacają współczesnej problematyki. Odrzucenie 
historii nie oznacza jeszcze postępu. Co może pomóc Dziadom fakt, że nowoczesny 
reżyser zastanawia się nad fikcyjnym dylematem: „martyrologia czy prowokacja," („.) 

Martyrologia w Dziadach, to przejmujący krzyk o wolność. Mesjanizm - to 
w idealistycznych obsłonkach myśl o prawach historii, przekonanie o logice procesów 
dziejowych i wiara w ostateczne zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości. Nie zapo
minajmy, że rozwój romantycznego dramatu Mickiewicza odbywa się ?d. par~ii mo
ralno-misteryjnej (Konrad. ks. Piotr) przez społeczną (Salon warszawski) i polityczną 
(Pan Senator) do rewolucyjnej apokalipsy (Olszewic~). Ja~i s_:ns ma n~t?miast 
odwrócenie tego ideowego i artystycznego porządku w mscenizacJi Skuszanki i Kra: 
sowskiego? Ich koncepcja prowadzi do okrojonej i nadrealistycznej zniekształconeJ 
sfery społecznej i politycznej do „magii"! 

IVacław Kubacki „ Tealr" 

To ujęcie sceniczne, interpretacja aktorska i reżyserska, choć tak odległa od 
wszelkich dotvchczas stosowanych, mających za sobą nawet najświetniejsze tradycje, 
nie jest sprofanowaniem, ani parodystycznym strawestowa.nie.m dzieła. P.rzeciw;iie, 
wydaje mi się dowodem głębokiego przemyślenia go i przezycia. KoncepCJa reahz~
torska nie zrodziła się tu z jakiejś dowolnej chęci eksperymentu, albo z poddania 
się takie; czy innej modzie intelektualn2j, czy estetycznej, ale z samej sztuki. Z no
wego i twórczego odczytania tekstu („.) 

To prawda. że nie odbija dosłownie owych „umyśleń poczwarnych", jak je określa 
w swym komentarzu poeta, zawierających owo „dążenie moralne i pewne nauki" . 
Można powiedzieć, że odbiera zmyśleniom ich poczwarność - po to, by nie prze
słaniała nam ona ich prawdziwości. Odziera je z realistycznej dosłowności, podnosi 
je niejako w skali, ukazuje je w wyższym wymiarze, ale wcale ich przez to nie 
odrywa od ich naturalnego podłoża, od konkretu. 

Przeciwnicy traktowania Dziadów jako organicznej całości wychodzą z. za_łoże~ia, 
że nigdy nie stanowiły one jednolitej konstrukcji i że tylko zagadkowa i niepoJęta 
dziś dla nas wola autora powiązała wspólnym tytułem i jednością (raczej proble
matyczną) bohatera całkowicie odrębne, różne w treści i formie fragmenty autono 
miczne. Można odpowiedzieć. że nie ma na to rady: „ostatnia wola" autora jest 
rzeczą świętą, i tę ruinę, którą nam w spadku pozostawił, musimy przyjąć w tym 
kształcie, w jakim została nam przekazana. („.) 

Fróba (syntezy), na którą zdobył się w tym zakresie Teatr Ludowy w Nowej Hucie, 
jest według mnie szczególnie cenna i interesująca, pr~ede wszystkim ze . wzglę.d1:1 na 
nową propozycję odczytania sceny obrzędu i rozwiązania tym_ ~amym naJtrudnieJsze
go dylematu, jaki staje przed każdym adaptatorem „całosc10wym",. tego utwor1:1: 
Jak znaleźć wspólny mianownik dla realiów gminnej ballady wileńskiej .i wysubl_i
mowanego misterium - indywidualnego i ogólnonarodowego - z epoki drezden
skiej? „ . To jest właśnie według mnie przykład odnalezienia w ruinie jej utajonego 
sensu architektonicznego. 

Leonia Jabłonhówna „ Teat r" 

· „DZIADY" 
KRAKÓW 1963 r. 

Reżyseria i układ tekstu - BOHDAN KORZENIEWSKI 
Scenografia - TADEUSZ BRZOZOWSKI 
Muzyka - KRZYSZTOF PENDERECKI 

Korzeniewski chciał stworzyć Dziady oczywiste, na swój sposób zracjonalizowane. 
Ich niezależność myślową, która z szatanem i aniołem nie lęka się paktować, przed
stawił jako wizję gromady wieśniaczej, półpogańskiej i niecywilizowanej. To już, 
istotnie, wyjaśnienie proste, żenujące w swej pro.itocie. Jednakże dramat wymaga 
pa:tnerów. Wiejska gromada wobec rzeczywistej problematyki Dziadów to „proch, 
ktory z Panem gada". Co uchodzi prostaczkowi bożemu, Księdzu Piotrowi, to obce 
jest zarówno Konradowi, jak całej !'ekwencji salonowo-senatorskiej . Korzeniewski 
sprowadza dramat polityczny Dziadów na tę samą płaszczyznę, na jakiej gromada 
rozprawia się z widzeniem Zlego Pana. Niewątpliwie daje to pewną jednolitość 
stylizacyjną. Dlaczego jednak Dziady drezdeńskie mamy oglądać tylko z perspekty-



wy wileńskich? Nie to, co późniejsze i 
O tym Korzeniewski nie przekonał. Nie 
artystycznym. 

dojrzalsze z perspektywy wcześniejszego. 
tylko w sensie ideowym, także w sensie 

Zsgmunt Greń „żscie Literackie" 

Korzeniewski dokonał przewrotu. Przetasował dzieło, jak talię kart, przygotowa
nych do gry. Część III Dziadów oprawił w obrzęd niby w ramę i przeplótł obrzędem 
niby tłem. Wyrwane .obrazy i sceny z części II, IV i I, a także z Ustępu wprowadził 
do części III na zasadzie jednego pomysłu: wszystko, co było przeszłością i co się 
dzi~je współcześnie, przesuwa się jak taśma filmowa w wyobraźni drzemiącego 
w swej celi Konrada. Konrad pełni tu rolę wielkiego impresaria. Zjawia się na sce
nie jako Upiór, którego chór obrzędników prezentuje publiczności w pierwszym 
obrazie, schodzi na proscenium i z pomocą dwustronnej peleryny, którą odpowiednio 
obraca (naiwny dosyć pomysł) staje się Gustawem - Konradem. Jego monolog 
o snach , które go straszą i łudzą, zapowiada funkcję, którą mu reżyser wyznaczył. ( ... ) 

Inscenizacja Korzeniewskiego jest prowokacyjna: wobec Mickiewicza i Dziadów, 
wobec naszych przyzwyczajeń literackich i teatralnych. Profesor Kubacki, najgo
rętszy propagator teorii podziału, uznał ją za rewelację. Słyszy się też zdania prze
ciwne, odsądzające dzieło Korzeniewskiego od czci, uprawnień i sensu. 

J\faria Czanerle „ Teatr" 

PROJEKT SCENOGRAFII 
ANTONI TOŚTA 

Przedstawienie prowadzi: 
p IOTR MARUSZAK 

* 
Kontrola tekstu: 

KRYSTYNA KOZŁOWSKA 

* 
Kierownik techniczny: 

I N ż. ZYGMUNT WISZ 

* 
Oświetlenie: 

EUGENIUSZ OTREMBA 

* 
Kierownicy pracowni krawieckich: 

s T E F A N S N O p E K 
HELENA SZYMAŃSKA 

* 
Kierownik pracowni perukarskiej: 

EUGENIUSZ ORŁOWSKI 

* 
Kierow nik pracowni stolarskiej: 

J A N S Y P E K 

* 
Frace malarskie: 

ALOJZY KLIMEK 

* 
Rekwizytor: 

MICHAŁ STASZKIEWICZ 

Brygadier sceny: 
ZYGMUNT TRZCIŃSKI 

* 

r ez 



Cena zł. 3,-

WZG Aleks.-Kuj. 4 65 769 3.000 br. G-131107 

~ rlcL o'tÓ !tJY 

T~.!ul, ~ituLto~~ 


