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ANDRZEJ GŁOWIŃSKI kompozytor, od 1974 r. kierownik muzyczny 
Teatru Wybrzeże, współpracujący równocześnie z wieloma teatrami polski
mi, m.in. Teatrem Powszechnym i Teatrem Studio w Warszawie, Współczes

nym i Polskim w Szczecinie, Teatrem Nowym w Poznaniu, Wilama Horzycy 
i Bajem Pomorsk im w Toruniu , Teatrem Jaracza i Teatrem Lalki i Aktora w 
Olsztynie, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Teatrem Polskim w Bydgosz
czy, Teatrem Miniatura w Gdańsku . Do ważniejszych realizacji muzycznych 
A. Głowińskiego należą kompozycje do spektakli: "Sen" F.Kruszewskiej w 
reż. S. Hebanowskiego, "Białe małżeństwo" T. Różewicza w reż. R. Majora, 
"Pułapka" tegoż autora w reż . K. Babickiego, "Iwona, księżniczka Burgun
da", "Ślub" i "Operetka" W. Gombrowicza, w reż. R. Majora, "Bal w operze" 
J. Tuwima w reż. R. Majora, "Żegnaj Judaszu" I. Iredyńskiego w reż. M. Ko
chańczyka, "Szewcy" Witkacego w reż . M. Kochańczyka, "Sonata Bel zebu
ba" Witkacego w reż . R. Majora, "Guybal Wahazar" Witkacego w reż. A. 
Markowicza, "Opowieści Hollywoodu" Ch. Hamptona w reż. K. Kutza . "Kor
dian" J. Słowackiego w reż. K. Babickiego, "Wiśni owy sad" A. Czechowa w 
reż. K. Babickiego, "Trzy siostry" tegoż autora w reż. J. Nyczka, "Sztukmistrz 
z Lublina" J. B. Singera w reż . St. Różewicza, "Trojlus i Kressyda" W. Sze
kspira w reż. K. Babickiego, "Dwoje na huśtawce" W. Gibsona w reż. B. 
Sass, "Bóg" W. Allena w reż. M. Borka, "Proces" F. Kafki w reż. R. Majora, 

"Arkadia" T Stopparda w reż . K. Babickiego oraz "Dzień dobry i do widze
nia" A. Fugarda, "Wesołe kumoszki z Windsoru" W. Szeks pira, "Taniec 
śm ierc i" A. Strindberga, "W małym dworku" St. l. Witkiewicza, "Antygona" 
Sofoklesa, "Nieporozumienie" A. Camusa - wszystkie w reż. Adama Orze
chowskiego. 

KRZYSZTOF KOCHNOWICZ w 1981 r. ukończy ł studia w PWSSP w 
Poznaniu. Pracę dyplomową przygotował w Pracowni Projektowania Wnętrz 
prof. Jerzego Schmidta. Jeszcze podczas studiów, a także po ich ukończeniu, 
zajmował się rysunkiem. Wystawiał swoje prace na II Ogólnopolskim Stu
denckim Biennale Rysunku w Katowicach i na wystawac h środowiskowych 
w Koszalinie oraz w Warren. Ochtrup, Ibbenburen. W roku 1988 brał ud z iał 

w Międzynarodowym Biennale Rysunku we Wrocławiu. Po skończeniu 

Szkoły zamieszka! w Koszalinie, gdzie projektował i realizował między inny
mi Salon Sztuk.i Współczesnej oraz kawiarnię Klubu Środowisk Twórczych 
BWA. Od roku 1991 mieszka i pracuje w Poznaniu , gdzie projektował wnę
trza kilku banków. Między innymi jest współautorem projektów wnętrz Ban

ku Staropolskiego przy ulicy Nowowiejskiego oraz Powszechnego Banku 
Kredytowego przy Starym Rynku w Poznaniu. W 1994 bank ten zajął pier
wsze miejsce w konkursie na najciekawszy obiekt architektoniczny w Pozna
niu i Wielkopolsce, organizowanym przez "Głos Wielkopolski" oraz "Radio 
Merkury" 

Od roku 1994 współpracuje jako scenograf z poznań skim oddziałem Tele
wizji Polskiej. Jest autorem scenografii do wielu cyklicznych programów te
lewizyjnych, m.in.: Luna Park, Afisz, Powiększenie. Partytura, Rozmowy w 
drodze. Bez tajemnic z„„ Wakacje z Leonardem. Klipojady. 3-5-7, Sesja 
Nadzwyczajna, Dzieci Dzieciom, Kogel Mogel, oraz autorem oprawy sceno
graficznej wielu programów niecyklicznych. 

ADAM ORZECHOWSKI - absolwent Wydziału Reżyserii PWST w Kra
ko wie. Dyplom uzyskał w 1991 roku reży serując sz tu kę L. Pirandello "Sześć 
postaci szuka autora ". Pracował w teatrach w Lodzi , w Szczecinie, Warsza
wie. Gdańsku, Gorzowie re ali zuj ąc repertuar zarówno klasyczny jak i współ
czesny. Ważniejsze reali zacje to : Molier "Mieszczanin sz lachcicem" 
(Szczecin), Szekspir "Wesołe kumoszki z Windsoru (Gdań s k), Ionesco "Sza

leństwo we dwoje" (Lódź), Camus "Nieporozumienie" (Warszawa). 

KUBA ZAKLUKIEWICZ ukończył PWST w Krakowie . Za czasów dyre
kcji Bogd an a Hussakowski ego pracował w Teatrze im. J. Kochanowskiego w 
Opolu. Później - w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku , gdzie za rolę Henryka w 
"Ślubi e" W. Gombrowicza w reżyserii Ryszarda Majora otrzymał Nagrodę 
Wojewody. Była to pierwsza w jego :t.yciu aktorska nagroda. Pracował w Te
atrze Muzycwym w Gdyni , wówczas gdy kierował nim Jerzy Gruza. Jedno
cześn ie zajmował się pracą pedagogiczną w Studium Aktorskim przy Teatrze 
Wybrzeże i w Studio wokalno-aktorskim przy Teatrze Muzycznym im . Danu
ty Badusi'.kowej w Gdyni. Obecnie - akto r Teatru im . Osterwy w Gorzowie. 
gdz. ie - jak mówi - wrócił do Rys zarda Majora . 

Rys. M E. Andriolli 



Z końcem maja 1822 roku spod prasy wileńskiej drukarni Zawadzkiego 

wyszedł I tom Poezji Mickiewicza, zawierający Ballady i romanse - od tej da

ty zaczęto w Polsce liczyć nową epokę literacką . 21 maja w Wilnie zjechał 

s ię car Aleksander z wielkimi książętami . Uznał wtedy to miasto za - jak pisa

no - "stek jakobinów, karbonarów, iluminatów, liberalistów". Nie zapowiada

ło to niczego dobrego. Wcześniej zaczęło się śledztwo w sprawie związku 

"Promienistych", na życzenie rektora Twardowskiego spalono (tylko częścio

wo na szczęście) archiwum filomatów. W marcu przeglądano zabrane Mic

kiewiczowi papiery, był przesłuchiwany. Od 21 maja do 5 czerwca Adam 

bawił w Bolciennikach. Pi sa ł do Franciszka Malewskiego o Maryli: "jej wi

dok i rozmowy najwięcej mnie uspokajają" . 

Lecz kontakty ich nabrały nowego dramatyzmu na jesieni, po powrocie 

Mickiewicza do obowiązków w Kownie. Karolin a Kowalska wyraźnie ochło

dziła swój stosunek do poety. Wiedziała o Maryli i czuła się urażona. Maryla 

zapewne wiedziała o Karolinie Kowalskiej. Mickiewicz przyjeżdżał do Wil

na, spotykał się wtedy z Puttkamerową , dochodziło do scysji i do pogodzeń. 

W tym czasie, życiowo dla niego trudnym, przygotowywał 
II tom Poe;:ji, którego główną część stanowią Dz.lady. . 

Ballady pisywali równocześnie z Mickiewiczem inni - Zan czy Czeczot, 

Dziadów nikt nie mógł ani podrobić, ani powtórzyć.Zaczął od formy konwe

ncjonalnej. Czyż może być forma bardziej konwencjonalna niż libretto ope

ry? W rękopisie pierwszej wersji zaznaczone są arie i recytatywy. Il część 
Dziadów miała być śpiewana. Gdzież się podział Wolter, gdzie tragedia o De

mos tenesie? Do cmentarnej kaplicy idą białoruscy chłopi niosąc pożywienie. 

Prowadzi ich Guślarz, który ma sprawować religijny obrzęd. W pierwszej 

wersji zamiast Guślarza był Ksiądz, rozpoczynał Anioł Pański, chór zebra

nych odmawiał Zdrowaś Mario. Potem katolickie elementy zostały z obawy 

przed cenzurą usunięte. Obrzęd "dziadów" odbywa się więc w tajemnicy , 

gdyż "ksiądz gusłów nie dozwoli". Chłopi przyszli na grekokatolickie czy 

prawosławne święto Radaunicy; wtedy to po Wielkanocy przynoszono na 

groby resztki święconego, kapłan kropił mogiły. Sypano na nie cząstki jed;.:e

nia i skraplano je napojem, resztę oddawano żebrakom. Słowo "dziady" ozna

czało zarówno przodków, jak i żebraków. W nauce prawosławia nie ma 

czyśćca - jak przypomniał Stanisław Pigoń - "dusze nieboszczyków pozostają 

w stanie oczekiwania na wyrok, który zapadnie dopiero w dniu sądu ostatecz

nego. Do tego czasu tworzą one stan w kosmosie" . Tym duszom można i trze

ba pomagać przez modlitwę i ofiarę. 

W Dziadów części II, inaczej niż w realnym obrzędzie Radaunicy , wiado

mie przychodzą zmarli : jedni jako trzepocące skrzydłami gołąbki, inni w po

staci upiorów; ich dusze, choć nastąpiła śmierć, jeszcze nie rozłączyły się z 

ciałami i razem z nimi pokutuj ą . Wreszcie są dusze oczekujące potępienia , ale 

wypatrujące mimo wszystko ratunku, i one przychodzą bez wezwania, jak w 

pierwotnej redakcji przyszła dusza Złego Pana, szarpana przez dzikie ptac

two. 

I dusze te cierpią - nie w operze, nie na malowidle, ale realnie, prawdziwie. 

Przenikają świadomość biorącego udział w obrzędzie człowieka, który cza

sem uobecnia w sobie grozę bycia martwym i żywym jednocześnie. Już te du

chy nie są tak umowne , fantastyczne, jak świtezianki i inne balladowe 

postacie. Na "dziadach" zjawił się mężczyzna, którego serce krwawiło; pa-

trzy! w Pasterkę i milczał, jak milczy człowiek jeszcze żywy, ale mający w 

sobie tajemnicę upiora. I mimo wezwania Guślarza mężczyzna nie zniknął. 

To był Gustaw - jakże silnie przeżyciami związany ze swoim autorem. 

I ten właśnie Gustaw w części IV przychodzi na plebanię do unicki ego 

księdza. Ksiądz w ciepłej izbie spędza wieczór z dziećmi. Ze zdziwieniem pa

trzy na stojącego w progu młodego mężczyznę , ciągnącego gałąź jodły. Po

tem dopiero rozpoznaje w nim swojego dawnego ucznia . Zachowuje on się 

dziwnie. Jakby był chory , obłąkany: rozmawia z owadem kołatkiem w drew

nianym meblu-kantorku, zabija się, lecz nie umiera. Wytrąca księdza z jego 

mniemań o porządku świata. Są bowiem rzeczy na ziemi i ni ebie , o których 

filozofom si ę nie śniło. I Gustaw mówi, cały czas mówi, wygłasza ogromny 

monolog, ujęty w trzy godziny: miłości, rozpaczy i przestrogi - miłosną tyra

dę, łącząc światy i zaświaty, życ ie i marzenie. 

Czwartą część Dziadów pi sał Mickiewicz pomiędzy wrześniem roku J 82 I a 

kwietniem 1822. Wszystko, co niedawno było chłopięce, studenckie, zaczy

nało się teraz komplikować: miłosne porywy duszy , trudna sytuacja i.yciowa 

kowieńskiego nauczyciela, romans z dwiema mężatkami ... 

Miłość nigdy nie jest w pełni wolna od egoizmu - w tym wypadku był to 

też egoizm wspaniale dojrzewającego twórcy. Poezja nie była dlań ucieczką 

w inny świat. Była miejscem odnajdywania istotnych form realnego własnego 

życia. Szczególnym ziemskim niebem. W nim okazywało s ię , że dwie są du

sze dla siebie przeznaczone od zawsze i na zawsze: jego i Marii, Dziewicy i 

Gustawa. O tym mówiła Dziewica w nigdy ni e dokończonej I części Dzia

dów: 
O, gdybyśmy dzielące rozerwawszy chmury , 
Choć przed zgonem tęsknymi spotkali się pióry, 

[. '' l 
Bylibyśmy jak lotne tchni en ia, co je rosa 
Wiosennym zionie rankiem, dążące w niebiosa, 
Lekkie i niewidome, lecz kiedy się zlecą , -
Spłoną i nową iskrę pośród gwiazd rozśw iecą . 

O przeznaczeniu ty ch dwojga dusz, ich zjednoczeniu s ię w jednej 

gwieździe na wieki - Mickiewicz dowiedział się pisząc IV część Dziadów, i 

to dowiedział się na zawsze. Ta świadomość, coraz bardziej ni ezal eżna od 

konkretnego przedmiotu miłości , stale sublimowana - będzie przenikała całą 

jego twórczość poetycką, aż do jej końca. W IV częśc i Dziadów mamy też 

opowieść o kobi ecie , która wybrała innego wbrew przeznaczen iu, kierowana 

interesem, pragnieniem bogactw, żądzą złota ... Gustaw oglądał jej wesele: 

Już jestem bli sko śc iany , skradam się pomału, 
Wciskam oczy ciekawe w podwoje z kryształu, 

Wszystkie st o ły nakryto, wszystkie drzwi 
przemknięto; 

Muzyka , śp i ewy - jakieś obchodzono święto 1 

Toast i .„ s łyszałem imię„ . ach, nie powiem czyJe1 
Jakiś głos ni eznajomy wykrzyknął : "Niech żyjcl" 
"Niech żyje'" z ust tysiąca zabrzmiały te słowa ; 

Tak , niech żyje I„. i z cicha przydałem: bądź zdrowa 1 

Wtem (o , gdy mię wspomnienia same nie zabiją 1) 

Ksiądz wyrzekł drugie imię i krzyknął: "Ni ech żyją I" 



A potem: 

Ktoś dziękuje z uśmiechem„. znam głos ... pewnie 

ona. 
Nie wiem pewnie„. nie mogę widzieć 

za zwierciadłem, 
Wściekłość imię oślepiła , poparłem ramiona, 

Chciałem szyby rozsadzić„. i bez duszy padłem„ 

Ta opowieść powtórzy s ię potem w Panu Tadeuszu. Idealna miłość jest za

wsze przewciw porządkowi tego świata, w którym od idealnego dążenia prze

znaczonych sobie dusz ważniejsza staje się formuła kontraktu małżeńskiego. 

...i. ,,G„. 
-.1-.., ,',..1.1-·.... c.. 
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~~-~.J w-:. ..,._.,I'!, 

............ • ~._„.., 

Cyt. za: Jacek Łukasiewicz, Mickiewicz 

"Ja czuję ni eśmiertelność , nieśmiertelność tworzę I Cóż ty większego mo

głeś zro bi ć Bożc 1 " - woła Konrad w Improwizacji. A o jego duszę walczą gło 
sy z lewej i glosy z prawej , aniołowie i szatani ... Julian Przyboś uważał, że 

Konrad powinien wypowiadać Improwizację w całkowitej c iemności. Aby jej 

poetyck iej s iły nie przesłaniała fizyczność aktora. 

-. 

Tłumaczenie Giaura wpierw było poetyckim "rozrusznikiem", potem za

częło przeszkadzać. Mickiewicz "modląc się raz w kościele - wspominał 

Odyniec - poczuł jakby s i ę nad nim nagłe bania z poezją rozbiła. Są to własne 

jego wyrazy Odtąd więc , zaniechawszy dalszego tłumaczenia, przeszedł do 

kompo zycji własnych". 

Znów pisał l>;:iuJy, ów uhn)r który nigdy nie mial pocZ~!tku 
(część I pozostała we fragmentach) 

i nie miał zost ać skończony. 

Przywoływał teraz w nim bazyliańską celę i twarze współwięzionych filo

matów. Pisał ni e po kolei, zmieniał kompozycję, lecz kiedy 29 kwietnia, po 

mies iącu, zakończył sceny historyczne i prawdopodobnie od razu zaczął 

Ustęp - dramat, mimo później dokonywanych zmian: był właściwie goto

wy .Czytamy go więc tutaj w jego ostatecznej postaci . 

W tej bazyliań s ki ej celi jest Więzień, niepewny i zagubiony, słyszy głosy 

aniołów i głosy duchów złych. Pod wpływem tych głosów, co chwila budząc 

si ę z uśpienia - pisze na śc ianie słynne słowa o ś mierc i Gustawa i narodzinach 

Konrada. Potem znowu usypia, a Duch - nic wiemy· dobry czy zły - daje mu 

wie lozn ac zne, wzbudzające wątpliwości pouczen ie: 

Człowieku! gdybyś wied ział, jaka twoja władza I 
Kiedy my ś l w twojej głowie, jako iskra w chmurze , 
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza, 
I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze; 
Gdybyś wiedzi a ł, że leclwiej ednę myśl rozniecisz, 
Już czekają w mil czen iu , jak gromu żywioly, 

Tak czekają twej myśli - szata'n i anioły: 
Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz.; 
A ty jak obłok górny, ale błędny, pałasz 
I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, 

co zdziałasz. 
Ludzie' każdy z was mógłby, samotny, więziony, 
Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. 

lmprowiz.acja, wyglaszana potem samotnie przez Konrada, uk azuj e, jak py

cha miesza s i ę z obłędem, z niego wywodzi się i do niego prowadzi. Obłędem 

jest współzawodniczenie z Bog iem, w którego chrześcijanie wierzą jako w 

miłos iernego i wszechmocnego Stwórcę. Jeś li Bogu odmawia się ws zechmo

cy 1 mił osierdzia, nie jest to już Bóg chrześcijański, lecz fałszywy demiurg 

gnostyków, który stworzył zły .świat, odgradzając go od świ atłoś ci wiekuistej . 

Konrad wygłaszając Improwizację w chrześcijańskim, prawowiernym drama

c ie. jakim jest III część Dziadów - nie może mieć racji . 

Kied y więc pozostaje sam w celi i podejmuje bunt, to albo jest opętany 

przez diabła zwodziciela, albo chory na padaczkę, albo t eż to poeta wygłasza

jący obł ą kaną kwestię, która zyska dopiero wartość , zarejestrowana, pr 1.e

kształcona w dzieło sztuki. Tylko w tym ostatnim wypadku, Jako 

romantyczny poeta, Konrad mógłby zostać uspraw iedliwiony w św i ec ie tego 

".•Jaśnie dramatu - nic w indywidualistycznym św iecie Byrona, lecz w mi ste

rium, w którym nadprzyrodzoność wyrażana j es t poprzez świat duchów, ale 

także przenika ona i organizuje historyczne, realistycznie przedstawione fa

kty. 



Występują w tym utworze autentyczne postacie pod własnymi lub nieco 
zmienionymi nazwiskami. Przyjaciele, niektórzy, jak Domeyko (Żegota) 
przebywający wtedy, w kwietniu 1833 roku, w Dreźnie, inni na Litwie podda
nej represjom po stłumieniu powstania. Trzech wśród nich już nie żyło ; im to 
właśnie: Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi 
Kółakowskiemu "z tęsknoty ku ojczyźnie zmarłym w Archangielu, na Mosk
wie , w Petersburgu" Mickiewicz dedykował swój utwór. Rozmawiają, śpie
wają, razem spędzają noc wigilijną w celi Konrada, tak jak spędzali ją w 1824 
roku w celi Mickiewicza. Obok nich występują, równie rzeczywiste, osoby 
prowadzące śledztwo: senator Nowosilcow, jego otoczenie służalcze i ni
kczemne Bajkow, Doktor, który tak jak ojczym Słowackiego dr Becu , ginie 
od pioruna. W scenie Salonu warszawskiego przenosimy się do stolicy Króle
stwa Polskiego, w którym poznajemy inną młodzież, zbuntowaną przeciw 
władzy carskiego namiestnika, a także poznajemy służalczych dygnitarzy 
oraz klasycznych poetów, uciekających od prawdy o ojczyźnie. A wszystkie 
te osoby poddane są wyraźnemu podziałowi: na dobre i na z łe. We wspaniałej 
scenie balu u Senatora jedne zgrupują się po prawej, inne po lewej stronie w 
rytmie Mozartowskiego menueta, który zmienia się w tej scenie w urzekający 
rytm Mickiewiczowskiego wiersza. 

Misterium łączy się w IIJ części Dziadów z reportażem. Jakby utwór po
wstawał w punkcie (właśnie w punkcie) przecięcia się obu gatunków, niby 

wsparty na ostrzu. Konieczność utrzymania na tym ostrzu równowagi wzma
gała twórcze skupienie, do pi n go wała do coraz większego wysiłku . Cały 

utwór, aż. do końca, był pisany w stałym napięciu. 
Pi sząc o Konradzie, pisał w istocie o sobie. Potępiając Konrada, pot<;:piał 

siebie. Prorokując jego wielką przyszłość i wiążąc ją z przyszłości<! Polski -
prorokował i wlasną. 

"Improwizację - relacjonował Odyniec - napisał w ciągu jednej nocy - i to 
nie tylko napisał, ale nawet przepisał na czysto, bojąc się i przypuszczając, że 
może umrzeć nazajutrz. To samo świadczy już dosyć, w jakim stanic duszy 
był wtedy". 

Rano leża! na materacu,nie wiedzieć czemu ściągniętym z łóżka, blady, 
wpółubrany. Kazał czytać rękopis Odyńcowi i słuchając uspokoi! się. Impro
wizacja łączyła się z duchowym przełomem dojrzewającym już w Rzymie. 
"Wyrzygnąłem dumę i zepsucie nazbierane przez lat dziesięć" - powiadał po
tem do Kajsiewicza. Lecz nie był ten utwór ani wyrazem ekshibicjonizmu, 

ani moralnym aktem spowiedzi. Był dziełem sztuki, zdyscyplinowanym for
malnie. Przepisanie monologu na czysto jeszcze tej samej nocy - świadczy, że 
poeta kontrolował proces twórczy: po pierwszej, spontanicznej nastąpiła naty

chmiast także druga, bardziej świadoma, krytyczna faza kreowania. I włożył 
przecież, ową Improwizację w usta postaci dramatycznej, z którą nie w rcłni 
się utożsamiał. 

Po monologu walczącego z Bogiem Konrada następuje - jak pamiętamy -
scena egzorcyzmów, a potem Widzenie pokornego mnicha - Księdza Piotra. 
Od początku odbierano je nie jako część dramatu, fikcji literackiej, lecz jako 
rzeczywiste proroctwo. Czynili tak nawet poważni badacze. Dociekano, kim 
jest mąż oznaczony liczbą czterdzieści i cztery. 

Goszczyński pisał o swojej rozmowie z Mickiewiczem: "Kreśląc obraz pro
roczy tego męża, Zbawcy Polski, zdawało mu się, że tym mężem on będzie 

Nie płynęło to z zarozumiałości, bo czul cały ogrom ofiary leżący na takim 
człowieku trudzie trudów. Rysy, którymi kreślił tego męża, rzucał bezwiednie 

~. 

bez żadnego rozmysiu: nie zdawał sobie podczas pracy sprawy z tego obrazu 
i dzisiaj zdać jej nie umie. Podobnie położył liczbę 44, nie wiedząc dlaczego 
tę liczbę, a nie mną położył; poloż.yl ją , bo mu sama nastręczała się w chwili 
natchnienia, gdzie nie było miejsca dla żadnego rozumowania". 

I tak było, reszta należy do czytelników. Czytelnikiem, interpretatorem 
własnego utworu stanie się po latach sam Mickiewicz, gdy w mężu czterdzie
ści i cztery ujrzy Towiańskiego. Potem widzieć się będzie w nim alegorię 
Polski, Józefa Piłsudskiego i innych. 

Konrad, który w świecie utworu (jak sugeruje ostatnia, IX scena dramatycz
na) jest owym Mężem Wybranym , a w świecie rzeczywistym Konrad-Mic
kiewicz stanęli wobec przyszłości: metafizycznej, uczuciowej, politycznej. 
Musieli je w sobie zogniskować, ująć jako jedność, choć w rzeczywistości 
były to przecież różne pola działania, rządzone różnymi regułami, wymagają
ce rozmaitych instrumentów, różnych języków. 

Cyt. za: Jacek Łukasiewicz, Mickiewicz 

Rosjanie to byli nie tylko czynownicy, nie tylko Nowosilcow, stanowiący 

w dramacie ich groźne a jednocześnie karykaturalne uosobienie, to byli rów
nież "przyjaciele Moskale". W dołączonym do Ustępu III części Dziadów 
wierszu Do przyjaciół Moskali poeta pisał: 

Jeśli do was, z daleka , od wolnych narodów, 
Aż na północ zalecą te pieśni żałosne 
I odezwą się z góry nad krainą lodów, 
Niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę. 



Dziady na scenach polskich 

Dziady znalazły s i ę na scenie bardzo późno. Zło7.yło się na to wie le czy nni 
ków: sytuacja polityczna, uniemożliw i ająca wprowadzenie do teatru utworu o 
tak wymownej treś ci patriotycznej, "wieszcza" pozycja Mickiewicza w opinii 

narodu, utrudniająca doko nywanie jakichkolwiek zmian w układ z i e dramatu, 
sam wreszcie dramat zawierający wiele zagadek i niekonsekwencji kompozy
cyjnych. Dość wcześ ni e u gruntowało s i ę zdanie o niescenicznośc i poematu, 
które w recenzji z przedstawienia krakows kiego w 1901 r. wyraz ił J. Tretiak: 
"Dziady należą do tego rodzaju utworów dramatycznych, przy których two
rzeniu autor nie my ś lał wcale o tym, jak będą one wyglądały na scenic i Jakie 
wrażenie mog<1 sprawić na widzu". 
Rozpoczęto od wystawian ia fragmentów. Zachowa! s ię afisz teatru krako

wskiego z 3 IX 1848 r. zapowiadający przedstawienie urywka cz. lll pt. Se

nator Nowosilzaff, czyli Śledztwo zbrodni stanu 1w Litwie. W I 865 r. 

wystawi ono w Warszaw ie po raz pierwszy cz. II Dziadó11• pt. Widma z muzy
ką skomponowaną przez Stanisława Moniuszkę. Taki stan rzeczy trwa ł do 3 1 
X 1901 r„ kiedy to w teatrze krakowskim odbyła się premiera Dziadów w in
scenizacji Stanisław a Wyspiańskiego. 
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DZIADY w inscenizacji S 1ani sława Wyspiań s kiego. 190 1 

Zasady swojej in scen izacji wyłoży ł Wyspiański w znanym i wielokrotnie 
cytowanym liście do Szymona Matusiaka : "[„.] Jest to tylko po prostu zagra
nie tego, co jest, tak, jak jest pozostawione przez Mickiewicza. tylko oczyw i
ście skróconej. Interpretowałem rzecz ju ż skróconą li tylko ze stanowiska ról 
dla artystów i w ty ch obu razach li c zy ł em się z warunkami sceny krakowskiej 
[„.] To s i ę będzie w teatrze grać, co znamy wszyscy, co cała Polska na pa
mięć zna, tylko się będzie grać w skróceniu, którego ja dokonałem , wykreś la

jąc prawic dwie trzecie tekstu Mickiewiczowsk iego, gdyż inaczej widowisko 
trwałoby do 4 godziny rano - a chc i a łem i chcę, aby ten dramat wystaw i ć jako 
dramatjed nego wieczora, dlatego tyl ko, że jest jednym o bjęty tytułem". 
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W sformułowaniu tym kryje s i ę bardzo istotna treść odwoł uj ąca s ię do nig
dy w pelni nie zrealizowanych zamierzeń Mickiewicza, aby pows t ające w 

różnych okresach częśc i dramatu połączyć w j edną kompozycyjnie całość. 
Genialna intuicj a teatralna Wysp i ańskiego sprawił a, że mimo wiciu za rzutów 
stawianych jego inscenizacji najwi ęk sze dzieło polskiej literatury romantyc;.
nej weszło jako s t a ła pozycja do repertuaru ni emal wszys tkich tea trów naro

dowych. 
Najstarszy z zachowanych tekstów scenicznych pochodzi z inscenizacji 

lwowskiej w J 889 r. i stanowi rękop i s sceny więziennej III części Dziadów. 
Tekst sceniczny inscenizacji Wyspiańskiego ma szczególny charakter ze 

w7.g l ędu na fakt og łoszenia drukiem, co nadało mu pewną a uton omiczność w 
stos unku do tekstu autorskiego, i ze wzg lędu na rangę pisarską inscenizatora. 
Wyspiański pracował na popul arny m wydaniu Dziadów, tzw. Biblioteki 

Mrówki. W liście do Sz. Matusiaka pisał: "Sceny idą po sobi e tak, jak są dru

kowane w Bibliotece Mrówki". 
Zupełnie nową propozycję inscenizacji dramatu pr1.edstaw ił dopiero Leon 

Schiller 18 III 1932 r. na scenie lwowskiej. 
Leon Schiller trzy razy insceni zował Dziady: we Lwowie, w Wilnie ( 18 XI 

1933) i w Warszawie (15 XII 1934) Przedstawienia te są właściwie cio dz.1s1aJ 
uznawane przez krytyków teatralnyc h za najdoskona l szą próbę sce nicznego 
ukł ad u dramatu . Współczesny recenzent pi sał : "Schiller muzyk nie mni ej od 
teatrologa subtelny i wszec hstronnie wykształcony związał w logiczną, zwła

szcza artystycznie, całość wszystkie fragmenty - z wyjątkiem Ustępu, z wiązał 
je różnorod nym i bogatym pozasłowiem, wyczytanym niejedn okro tnie w tek
ście . ale przede wszys tkim wyin terpretowa nym z tzw. dramaturgii Mickicwi
c;:a, owej lekcji XV I-ej [„.]" 

Nic brakło oczywiście i ostrych ataków. Oskarżano reżysera o dokonywa
nie skrótów "[„. ] nie kosztem Schi ll era , ale kosztem Mickiewicza; najpięk
niejsze strofy polskiej poezji padły ofiarą pasji reżysersk iej [ „.]" 

Zarzuty te trafiały zresztą w sedno sprawy. W Myślach o odrodzeniu teatru 
Schiller tak okreś lił swój stosunek do tekstu literac kiego: "Tomy można by 
n apisać o wojnie teatru z literaturą, zawsze niemal zwycięski ej, nie zawsze 
chwalebnej. Teatr mocą swych rd zennych wartości przerabia utwór poetycki 

DZIADY w inscenizacji 
Leona Schille ra, 1934. (Gustaw Buszyński ). 

na widowisko". Schiller nie mógł skra
cać "kosztem Schillera" , mus i a ł kon se
kwentnie przeprowadzić swojej insce-
ntzację "misterium arc yd rama tu 

polskiego teat ru monumentalnego". 
Insceni zacja lwowska s kładała s i ę /. 

około 21 ł O wierszy: po raz pierwszy 
zos tały pokazane w teatrze: "Widzenie 
Ewy" i "Salon warszawski ". Decyzję 
swoją umotywował reżyse r w ten spo
sób: "Pierwsza [scena] jest ważna dla 
misteriowo śc i utworu , dl a jego misty
cznej rownowagi „ Za wprowadze

niem salonu przemawia i Jego pdowita 
sa tyryczność, i ważność dla niepodle
g ł ośc i owego rewolucjonizm u Mickie
wicza, i pierwszorzędne walory sceni 
czne". 



Pierwsze po II wojnie światowej pełnospektaklowe przedstawienie odbyło 

się w Teatrze im. Słowackiego w Opolu, 17 grudnia 1945 r. w opracowaniu 

Jerzego Bujańskiego. 

Natomiast pierwszym powojennym przedstawieniem Dziadów, które jak 

poprzednie poruszyło opinię społeczną i którego recenzje tradycyjnie krańco

wo różne znalazły się na szpaltach niemal wszystkich polskich czasopism li

terackich i dzienników , była inscenizacja dokonana przez Aleksandra 

Bardiniego w Teatrze Polskim w Warszawie 26 XI l955r. 

Bardini nie przyjął żadnego z dotychczas omawianych układów tekstu 1 za

proponował własną kompozycję sceniczną. Rozpoczął w ten sposób właści 

wie nową epokę w dziejach scenicznych Dziadów, epokę, w której każdy z 

reżyserów podejmujących wystawienie tego wielkiego d zieła dramatycznego 

ma ambicję zaproponowania własnego uk!adu tekstu. własnej odrębnej kon

cepcji inscenizacyjnej. " Świctok.radczy" zabieg, który pierwszy odważył się 
wykonać Wyspiański na ustalonym kanonie dramatu , równic "świętokradcze" 

w stosunku do tradycji Wyspiańskiego dzieło Schillera stały się teraz przyjętą ., " 
praktyką teatru . Każde z wystawionych później przedstawień było inne, kai.-

de starało się wnieść coś nowego do wielkiej dyskusji o sceniczności Dzia

dów. 

DZIADY w inscenizacji Aleksandra Bardiniego, 1955 (Ignacy Gogolewski). 

Inscenizacja była pomyślana jako biografia bohalera reprezentującego całe 

pokolenie. ("Przeżycia Gustawa-Konrada streszczają całą akcję Dziadów", pi

sał W. Natanson.) Scenografia przedstawienia ze stale obecnym elmentem 

gwiaździstego nieba miała podkreślać samotność bohatera. Wydobyciu za

sadniczej koncepcji służyły rownież skróty dokonywane na tekście. 

Przedstawienie miało niewątpliwie ogromne znaczenie patriotyczne i poli

tyczne, złamało bowiem wieloletnie repertuarowe tabu. Były dwie premiery 

oficjalne zakończone półgodzinnymi owacjami, już w czterech pierwszych 

miesiącach eksploatacji spektakl obejrzało około 78 tysięcy widzów, przyby

wały specjalne pociągi z miast całej Polski, organizowano pokazy przedpołu

dniowe dla młodzieży; w sumie odbyło się 255 przedstawień. To są fakty 

znane , jednak warte przypomnienia, bo uzmysławiają społeczny rezonans leJ 

inscenizacji. Objęła wszystkie części Dziadów, włącznie z cz9śc1ą I. Do 

przedstawienia weszło jednak mniej niż pięćdziesiąt procent tekstu, podobnie 

jak w inscenizacji Leona Schillera, z którego egzemplarza i notatek Bardini, 

jak twierdził , korzystał. Tak okrojony tekst arcydramatu ocalał na scenie w 

całości, cenzura nie wyrzuciła ani słowa, choć były nacisk.i dotyczące Balu u 

Senatora. Reżyser zdradzi po latach, że rozstrzygnęła o tym sukcesie jego in

terwencja u Leona Kruczkowskiego, "on to po prostu z Sokorskim załatwił". 

Nie ma chyba powodu wątpić w to wyjaśnienie; w zespole akt MKiS i Wy

działu Kultury KC PZPR, które znajdują się w Archiwum Akt Nowych w 

Warszawie, brak śladów jakiejkolwiek interwencji, co oczywiście niczego 

ostatecznie nie przesądza. Mickiewiczowski tekst uło7.ył Bardini w swoim 

przedstawieniu w trzy części przedzielone przerwami. Stanowiły zamknięte 

całości, co podkreślili recenzenci. August Grodzicki nazwał je: "Dziady i dra

mat Gustawa", "Konrad w więzieniu" i "Dwa salony'', Jan Alfred Szczepań s ki 

- "Sprawa Gustawa" , "Sprawa Konrada", "Sprawa narodn". Jan Kosiński, sce

nograf przedstawienia, starał się wykreować wspólną dla nich przestrzeń z 

wyrazistą dominantą plastyczną. Pronaszkowskie trzy krzyże z inscenizacji 

Schillera najwyraźniej zastąpił owalem nieba, którego wygląd zmieniał się w 

trakcie spektaklu. Najszlachetniejszy efekt - swoistego kosmosu bez granic -

uzyskał w Wielkiej Improwizacji. Nad wyciemnioną sceną górowało wy

gwieżdżone niebo, tak wielkie w porównaniu z sylwetką Konrada. Natomiast 

konkret realistyczny, niezbędny dla zaznaczenia kolejnych miejsc akcji, 

wprowadzał zmienianymi elmentami dekoracji, np. fragmentami architektury 

(jak w salonie Dziewicy). ( ... )Czytano te Dziady przede wszystkim jako spe

ktakl o młodzieży , o czym pewnie zadecydowały kreacje Stanisława Jasiukie

wicza i Ignacego Gogolewskiego , grających na przemian Gustawa-Konrada 

(według odczuć krytyki pierwszy był bardziej racjonalistą, drugi liryk.iem). 

Żyła też w scenach więziennych filarecka gromada, w której wyróż niał s ię 

Mariusz Dmochowski. Jan Kott w swojej recenzji wiele razy użył słowa 

"współczesne" w stosunku do tych Dziadów, w odczuciu jednak wielu pis zą

cych były "operowo-realistyczne". Sam Bardini powie po latach skromnie -

"nic uważam, żeby to było dobre przedstawienie". 

DZIADY w inscenizacji Aleksandra 
Bardiniego, 1955 (Władysław Hańcza). 



8 lutego 1961 ro ku w mieszkaniu poety Mi rona Bi ał oszewskiego w War
szaw ie przy pl. Dąbrowsk iego odby ła się premiera przeds tawienia , na które 
złoży ł y s ię frag menty Dziadów Mickiewicza, Kordiana Słowackiego, Hamle

ta Szekspira, Kleopatry Norwida, Wesela Wysp i ański ego. Doborem teks tów 
rząd z ił a zasada lirycznej identyfi kacji . Aktorzy Miron Białoszewski i Ludmi
ł a Murawska wyb ierali fragmenty. któi-e były im najbliższe i postaci, które 
traktowali jako swoje autoportrety. Z Dziadów Białoszewski pozostawił tylko 

część IV , zmieni oną lu prawic na monolog liryczny Gustawa. Tekst pozosta
łyc h ról czy tała z kartki Ludmiła Murawska. "Wybrałem Gustawa jako swoj e 
ulubione od 30 lat" - pr7.yznawał Bi a łoszews ki - "Ten teks t pozwala na wy
znanie, na jakie człowiek by się ni.e zd obył". Gustaw dl a Białoszewskiego był 
wcieleniem ws tydliwego "ja". A po nieważ w romantycznej uczu c iowośc i by
ło coś anac hronicznego. co współczesn a wrażli wość odrz ucał a, wyznania Gu
stawa w wykonaniu Białos zewskiego ocierały s i ę o zdz iec in nien ie, 
bła1.eństwo, eksh ibicjonizm. 

Wybór Białosze \ kiego mógł uchod z i ć 1.a wyzwanie wo bec tradycji. Pozo
stawienie tylko wątku Gustawa - miłos nego i prywatnego - by ło ws1,ak odrzu
ceniem wszystkich pozostałych c 1.ę ści dramatu Mickiew icza obrzędowych i 
politycznyc h. A właśnie to szczegó lne pohiczenie metafizyk i i historii, re ligii 
i polityki w Dziada ch nastroiło narodową uczuciowość Polaków. Jedna k w 
decyzji Bi ałoszews ki ego, aby grać tylko Gustawa, nie byto chęci szargani a 
narodowych ś1,viętości. Nawet jeś li jego wybór móg ł się wydawać znamienny. 
był uczyni ony wyłącznie na rachunek jego poetyckiej wrażliwośc i. 

DZIAD Y w inscenizacji Jerzego Grotowskiego, 196 1 (Te~tr 13 Rzędów w Opolu) 

25 listopada 1967 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się pre
miera Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka, z Gustawem Holoubkiem 
w roli Gustawa-Konrada. Po pierwszych recenzjach w pismach codziennych 
dalsze - w tygodnikach - zostały zatrzymane przez cenzurę. Zaczęły narastać 
plotki na temat negatyw nej oceny spektaklu przez czynniki polityczne. Cho
dziło o rzekome wyeksponowanie akcentów antyrosyjskich. 3 stycznia 1968 

r. teatr dowied ział się o decyzji zdjęcia Dziadów z afi sza od 1 lutego. 
Wzmogło to oczywiście zainteresowan ie spektaklem . Ostatnie przedstawienie 
w dniu 30 stycznia 1968 r. miało charakter manifestacji. Na widownię wpusz
czono wszystkich, ktorzy ci snę! i się pod teatrem. Po spektaklu pochód stu
dentów udał się pod pomnik Mickiewicza z transparentami "Żądamy 

Dziadów1". W następnych tygodniach posypały się interpelacje, listy z prote
stami. W dniu 29 lutego odbyło się nadzwyczajne walne zebranie Związku 
Literatów Polsk ich z licznymi wystąpieniami o charakterze politycznym. Mó
wiono nie tylko o Dziadach, przegłosowując rezolucję przec iw zakazowi ich 
wystawiania idącą dalej niż wersj a ugodowa, lansowana przez członków 
PZPR. Mówiono też ogólniej o polityce kulturalnej. Niektóre wypowiedzi by
ły szczególnie ostre (Słonimski, Ki sielewski ). "Doszliśmy do zawstydzającej 
sy tuacji , kiedy cała dramaturgia światowa od Ajschylosa przez Szeksp ira do 
Brechta i Ionesco stała się zbiorem aluzji do Polski Ludowej" (L. Kołak o

wski). Paweł Jasienica odczytał tekst antysemickiej ulotki, zapytuj ąc, w czy
im interesie jest kolportowanie takich ulotek . 

W dniu 4 marca na Uniwersytecie Warszawskim relegowano dwóch stu
dentów za ud ział w demonstracji w dniu 30 stycznia. W dwa dni później gru
pa pisa rzy wystąpiła do rektora UW w ich obronie. W dniu 8 marca na teren 
uniwersy tetu , gdzie odbywał s ię wiec studencki w obu sprawach - Dziadów 1 

relegowanych studentów - wkroczyły oddziały ZOMO, rozpraszając wiec i 
bijąc studentów. Kulminacyjnym momentem akcji było przemówienie Go
mułki na spotkaniu z warszawsk im aktywem partyjnym w dniu 19 marca 
1968 r. W przemówieniu tym Gomułka zaatakował imiennie, nawi ązując do 

ich wystąpień na zebraniu w sprawie Dziadów, Stefana Kisi elewskiego, Paw
ła Jasienicę, a także Antoniego Słonimskiego oraz grupę profesorów UW -
Bronisława B aczkę, Zygmunta Baumana, Włodzimi erza Brusa, Leszka Koł a

kowskiego i Stefana Morawskiego, zarzucaj ąc im , że "zwa lczając od lat poli
tykę partii z pozycji rewizjonistycznych - świadomie i z premedytacj ą sączyli 

wrogie pogląd y politycz ne w umysły powierzonej ich pieczy młodz ieży" 



Marta Piwińska twierdzi na łamach Teatru: "Dziadów nie można tylko wy
stawiać. Trzeba jeszcze odgrywać i odprawiać z całą historią i mitem na kar
ku, na tym polegają. Publiczność stanowi integralną część przedstawienia. 
Dlatego przed każdą nową inscenizacją powtarzamy, opowiadamy sobie "co 
to będzie". Ulegamy mitowi z góry i na kredyt. Teatr musi coś z tym zrobić. 
Reżyser musi przystępować do pracy od końca: do określenia czego chce od 

publiczności , jaki obrzęd ma na jego Dziadach odprawiać. Bo bierze w ręce 
żywy klucz do naszej kultury , wypowiada zaklęcie zbiorowej pod i półświa 

domości. („.)". 

Po wystawieniu 18.02.73 przez Konrada Swinarskiego Dziadów Elżbieta 
Wysińska na lamach Dialogu twierdziła "(„.) Żadne z przedstawień ostatnich 
lat nie było tak szczegółowo opisywane: inscenizację Konrada Swinarskiego 
w Starym Teatrze relacjonowano nawet w krótkich recenzenckich sprawozda
niach. Opis miał tu zresztą określoną funkcję - wyrażał fascynację formą za
proponowaną przez reżysera i zwalniał z obowiązku interpretowania jego 
myśli. Po raz pierwszy zresztą Swinarski osobiście przyszedł z pomocą recen
zentom, określając w programie swój stosunek do wystawionego utworu. Jak 
było do przewidzenia, wycytowano go dokładnie. 
Szukając genezy tego spektaklu autorka pisała: („ .) Dziady wiążą się przede 

wszystkim z doświadczeniami Nieboskiej, Fantazego i Klątwy, ale na nich 
byna1mniej ta lista się nie kończy. Przeoczenie teatralnego rodowodu mickie
wiczowskiej inscenizacji zaciera sens wyzwania, ironii, dystansu, drapieżno

sc1 , pasji. Znajdujemy więc w sprawozdaniach piękne slowa o 
"obrzędowości" , "współuczes tnictwie", "uniwersalności", nie mające pokry 
cia w spektaklu i maskujące rzeczywistą odwagę , wielozn aczność i agresyw
ność propozycji Swinarskiego." („.) Stąd - jak zauważa cytowana już Marta 
Piwińska - "(„.) Dziady Swinarskiego wybuchają jak dżuma, wyzwalają 
gwałtowne namiętności, to tekst-mit obrośnięty mitem i ujęty w formę rytu
ału, a także tekst-bluźnierstwo, sataniczny i "czarny", obfitujący w sceny dra
styczne, krwawe, pełne metafizyki, snów, zbrodni. Grałby je i wystawiał 
Artaud, gdyby je znał i gdyby był tak dobrym reżyserem jak pisarzem, bo ma
rzył o czymś takim„ I Dziady jakby czekały na takie wystawienie. Zdawało 
się, że dopiero teraz oglądamy prawdziwe Dziady, choć inne: Swinarski oczy
ścił je z wszelkiego sentymentalizmu. („.)". 

DZIADY w inscenizacji Konrada Swinarskiego, 1973. 

JerLy Trela (Konrad). DZIADY w inscenizacji Konrada Swinarskiego, 1973 

~ ' . -

W siedem lat po premierze Dziadów-Improwizacji w warszawskim Studio 
(23 XII 1987) Jerzy Grzegorzewski ponownie sięgnął po tekst dramatu Mic
kiewicza. Tym razem inscenizując go na scenie Starego Teatru w Krakowie. 

Dziady-Improwizacje z 1987 zderzające sceny z poematu dramatycznego 
Mickiewicza z obrazami-kliszami z teatru Wyspiańskiego, rozgrywały się, jak 
pisała Elżbieta Morawiec, w "przestrzeni pamięci, gdzie obrazy powtarzają 
się obsesyjnie i zlewają ze sobą", unaoczniały poprzez wprowadzenie Konra
da-Starca i młodziutkiego Gustawa-Konrada współobecność i dialog różnych 
pokoleń". Byla to próba "zmierzenia się za pomoe<J Dziadów ze współczes

nym doświadczeniem zbiorowym i indywidualnym". Spektakl zakończony 
Widzeniem Księdza Piotra włożonym w usta Pani Rollison, stającym sic,: 
"głosem rozpaczy", jak ujął to Grzegorz Niziołek, szukającym "pociechy w 
słowach, którym nie wierzy", uka?.ywał zbiorowość nic będącą sic,: w stanic 
wyrwać "z zaklętego kręgu niemocy i niepamic,:ci". 



1 listopada 1997 Jan Englert zaproponował telewizyjną inscenizację 
DZIADÓW we własnym układzie i reżyserii. 

MAL WINA GLOW ACKA - ... odniosłam wrażenie, że Jan Englert zrobił 
przedstawienie właśnie z myślą o młodzieży. Jest ono skierowane do szesna
sto-, siedemnastolatków, którzy w tej chwili czytają w szkole Dziady i którym 
lektura tego dzieła przychodzi w wielkim trudem. Są to odbiorcy , do których 
przemawia obraz, a nie słowo, którzy nie mogą za bardzo liczyć na swoją 

wyobraźnię. Dlatego wiele partii tekstu zostało zilustrowane, niestety czasem 
"łopatologiczne". Młoda widownia nie potrafi często wytrzymać dłuższych 
ujęć niż dziesięciosekundowe. To dla niej Englert kawałkuje tekst dramatu, 
stosuje szybkie zmiany akcji, filmowe tricki. Jedynie Wielka Improwizacja i 
Widzenie Księdza Piotra nie zostały tak poszatkowane. Dla mnie są to najcie
kawsze fragmenty spektaklu. Dopiero wtedy mogłam wsłuchać się w Mickie
wiczowski tekst. 

NATALIA ADASZYŃSKA Jednak temu przedstawieniu brakuje magii z 
ważniejszego powodu. Moim zdaniem Englert nadmiernie porządkuje Dzia

dy, już na etapie adaptacji , a co dopiero realizacji. Pokazuje nam historię jed
nego człowieka, która jest przez niego opowiadana bądź też mu się śni. Ta 
opowieść stanowi niejako osnowę, na którą Englert nanizuje poszczególne 
wątki z wszystkich części Dziadów. W ten sposób udaje mu się stworzyć 

pewną uporządkowaną, fabularną historię.jednak niemal całkowicie pozba
wioną magii, tajemnicy. To największy minus tego przedstawienia. Na szczę
ście zdarzają się w nim fragmenty, w których widza może przeszyć 

"metafizyczny" dreszcz. Wtedy, gdy Englert pokazuje nam tylko twarz aktora 

w zbliżeniu i pozwala, by mówił, gdy nie ilustruje na siłę jego monologu. l 
właśnie aktorzy - Michał Żebrowski i Jan Frycz - fantastyczną grą sprawiają , 

że choć przez chwilę dotykamy tajemnicy. 

TOMASZ LUBIEŃSKI Englert chyba za mało zaufał wyobraźni widzów. 
Nie wiem, czy można porównać spektakle Grzegorzewskiego i Englerta, tele
wizja jest przecież zupełnie innym medium niż teatr. Ktoś celnie zauważył, że 
inscenizacja Grzegorzewskiego to nie są Dziady, ale nasze o nich wyobraże
nie . Stąd pewna dowolność skojarzeń, a jednocześnie postrzegana w tym spe
ktaklu dyscyplina snu i wyobraźni. Natomiast Englert reżyseruje Dziady 

dosłownie i oczywiście staje przed pytaniem, jak pokazać Boga. duchy i anio
ły. Czy ma być to ludowa szopka, czy też jakieś znaki , symbole. Przekonuje 
mnie "inicjacyjna" koncepcja jego przedstawienia, czemu nie? Rzeczywiście, 
ws zystko logicznie się tu układa: młody buntownik, duchowe wtajemnicze

nie, więzienie, egzorcyzmy, kibitka. Englertowi udaje się przy tym stworzyć 
jakąś postać. Wolę jednak myśleć o Dziadach jako o utworze bardziej skom
plikowanym, napisanym przez dwóch różnych łudzi w tej samej osobie. Ada
ma Mickiewicza, młodego poetę w Wilnie i Kownie, oraz starego, to znaczy 
trzydziestokilkuletniego poetę w Dreźnie, który stworzył zarówno Wielką Im
prowizację , nawiązującą do filomackiej młodości, jak i Salon Warszawski 

czy Bal u Senatora. Sceny napisane przez człowieka o dramatycznych do

świadczeniach politycznych. 

"VIDEOFILOMACI" - rozmowa redakcyjna w Teatrze 

KRONIKA 

* Od sezonu 1997/98 Zespół Teatru powiększył się o panie: Zofię Bajno, Jo
lantę Szajnę i Annę Zdanowicz oraz panów Artura Belinga i Janusza Kacz

marskiego. 

* 27 września odbyła się premiera "Ciary S." Elfriede Jelinek w reżyserii i 
scenografii Grzegorza Małeckiego. Towarzyszyła jej wystawa fotografii Ty

moteusza Leklera. 

* 5.1 O. Lubuski Teatr gościł na swojej scenie Towarzystwo Wierszalin z Bia
łegostoku. Obejrzeliśmy spektakl "Zośka wariatka" w wykonaniu Joanny Ka
sperek laureatki I nagrody Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 

(1994). 

* W pierwszych dniach października obejrzeliśmy rownież "Balladynę" J. 

Słowackiego wystawioną przez Teatr im. A. Fredry z Gniezna. 

* 11 października - następna premiera, tym razem przeznaczona dla nieco 
młodszych widzów - musical "Koty" według scenariusza i w reżyserii Walde
mara Wolańskiego. W Galerii Teatru Lubuskiego pojawiła się wystawa sce
nografii Marii Balcerek (również scenografa "Kotów"). 

* I Powinobraniowe Spotkania Teatralne, będące kontynuacją Winobranio
wych Spotkań Teatralnych, trwały od 15 do 23 października 1997. Otworzył 
je monachijski Teatr Schauburg, przedstawieniem "Ojciec mordercy". Spe
ktakl grany w języku niemieckim zgromadził głównie germanistów i mło
dzież licealną. Następnie Teatr im. Norwida z Jeleniej Góry zaprezentował 
"Ożenek" M. Gogola, a Teatr Polski z Poznania spektakl T. Dorsta "Fernando 
Krapp napisał do mnie ten list". Teatr z Kielc przywiózł dwa spektakle: "Pró

by" B.Schaeffera i refleksyjne, poetyckie przedstawienie wg scenariusza Ma
rii Wójcikowskiej "Szymborska - lekcja w stylu buffo". Lubuski Teatr 
zaprezentował najświeższe swoje premiery "Ciarę S." i "Koty". Akcentem 
końcowym Spotkań były "Śluby panienskie" A.Fredry wystawione przez Te

atr STU z Krakowa. 

* 8 listopada odbyło się pierwsze przedstawienie przyjętego do repertuaru Te
atru monodramu Jana Kurowckiego "Pan Kepler raczy umierać'', zrealizowa

nego i wykonanego przez Artura Belinga. 



* 21 listopada miała miejsce w naszym Teatrze promocja płyty "Pytania do 

księżyca" i koncert Edyty Geppert. 

* 28 listopada Oficyna Wydawnicza "AND" przy współpracy Lubuskiego Te

atru, Regionalnego Centrum Animacji Kultury, Urzędu Miejskiego w Zielo

nej Górze , Radia Zachód, Telewizji 51 i Telewizji Przewodowej w Zielonej 

Górze zorganizowała "NOC POETÓW''. W jej programie - obok prezentacji 

czterech debiutanckich tomików poetyckich, wydanych ostatnio przez tę Ofi

cynę (Ewa Andrzejewska, Monika Mośko, Jarosław Dulęba i Cezary Wiśnie

wski) i spotkania z ich autorami oraz krytykami znalazła się jeszcze jedna 

promocja. Dotyczyła ona najnowszej książki tego Wydawnictwa - Almana

chu Młodej Poezji Zielonogórskiej "Rozpoznani spośród". Wiersze młodych 

poetów czytali aktorzy Lubuskiego Teatru Iwona Kotzur, Anna Zdanowicz. 

Tomasz Karasiński i Andrzej Nowak . Z recitalami wystąpili Dagmara Koro

na-Persowska i Leszek Długosz. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała 

także program autorski Jacka Katarzyńskiego i minirecital Cezarego Wiśnie

wskiego. "NOCY POETÓW" towarzyszyła promocja malarstwa Karoliny 

Kośc ielniak. 

* 4 grudnia salę "Nieboskiej Komedii" wypełnili znów miłośnicy poezji i czy

telnicy książek , jakie wydaje "AND". Tym razem zgromadzili się na promocji 

kolejnego tomu poezji Doroty Muszyńskiej-Koza pt. "Senne ściany". Spotka

nie prowadził prof. Jan Kurowicki. 

* 9 grudnia w dwusetlecie urodzin Adama Mickiewicza, Teatr był współorga

nizatorem odbywającego się w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. C. Norwida, Sympozjum Mickiewiczowskiego. Uczes tnicy 

Sympozjum obejrzeli pokaz przedpremierowy fragmentów spektaklu "Dzia

dy" w reżyserii Adama Orzechowskiego i w wykonaniu aktorów Lubuskiego 

Teatru: Artura Belinga, Wojciecha Romanowskiego i Cezarego Wi śniew s l-.ic

go. 

* Aktorzy naszego Teatru Iwona Kotzur, Tomasz Karasiński, Jerzy Kaczma

rowsk i i Janusz Kaczmarski 10 grudnia uczestniczyli w zorganizowanych w 

FUrstenwalde obchodach Dnia Praw Człowieka. W ich wykonaniu niemiecka 

publiczność obejrzała pantomimę pt. "Pojednanie" wg scenariusza Andrzeja 

Bucka. Tematem jej jest próba zmiany utrwalonych stereotypów: Niemca w 

oczach Polaków i Polaka w oczach naszych sąsiadów zza Odry. Spektakl zo

stał bardzo życzliwie przyjęty przez widownię. 

N owi aktorzy w zespole 
Lubuskiego Teatru 

ZOFIA BAJNO przyszła do nas po próbie teatralnej samodzielności - z 

prywatnego Teatru AKNE, prowadzonego w Krakowie przez Zofię Kalińską , 

aktorkę Teatru Kantora. 

Była na stażu w Teatrze Laboratorium, ale za swoją "prawdziwą" szkolę te

atralną uważa spotkanie z Krystianem Lupą. 

Ostatnio opiekuje się uroczym czworonogiem , który pomaga jej w oswaja

niu zielonogórskiej rzeczywistości. To, że nie wyglądają razem jak "Dama z 

łasiczką" wynika tylko z braku Leonarda. 

JOLANTA SZAJNA Szkolę Aktorską ukończyła w Łodzi. Ostatnio praco

wała w d ziałającym na Śląsku Teatrze Ekspresji. Wcześniej był Teatr Rozry

wki w Chorzowie i wiele innych teatrów, prawie wszystkie na Śląsku, choć 
najdłużej - 8 lat była aktorką Teatru Polskiego w Poznaniu. Pracowała rów 

nież w łódzkim Teatrze Studyjnym i przez ponad 4 lata w teatrach b. Jugosł a

wii. gdzie za rolę Raniewskiej w "Wiśniowym sadzie" uzyskała Grand Prix. 

Łącznie , (choć trudno w to uwierzyć) - 35 lat pracy scenicznej. 

ANNA ZDANOWICZ - urodzona pod znakiem Raka, Szkolę Aktorską 

ukończyła w 1997 w Gdyni przy Teatrze Muzycznym. Jej dyplom0wym 

przedstawieniem była "Muzykoterapia" Andrzeja Strzeleckiego. Widownia 

zielonogórska poznała panią Annę podczas koncertu kończącego ubiegły se

zon teatralny. Za swój debiut sceniczny (mimo kilku ról zagranych w Szkole) 

uważa postać Luizy Baccary w "Ciarze S." Elfriede Jelinek. 

JANUSZ KACZMARSKI w latach 1990-1997 aktor Teatru im. Osterwy 

w Gorzowie Wlkp. Ważniejsze role w tym czasie to: Giuseppe w "Yo - yo" 

na podstawie "Paragrafu 22" J. Hellera w reżyserii L. Czarnoty , Pan Miody w 

"Niech żyje Wilno wiwat Lwów" w reżyserii H. Dzieduszyckiej , Porucznik w 

"Damach i huzarach" (reż. G. Mrówczyński), Staś Witkiewicz w "Juweni

liach" Witkacego (reż. R. Major), Diabel w "Pastorałce" (reż. L. Czarnota), i 

Staszek w "Nieudacznikach" G. Mrówczy ńskiego w reżyserii autora. 
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Sezon 1997 /98 

Dyrekcja teatru: 
Piotr-Bogusław Jędrzejczak 

Andrzej Musiał 

Asystent dyrektora 
d/s koordynacji pracy artystycznej 
i programowania repertuaru: 
Andrzej Nowak 

Asystent dyrektora 
d/s Sceny Lalkowej: 
Jerzy Lamenta 

Impresariat: 
Dariusz Kurianowicz 
Irena Daniszewska 

Księgowość: 

Maria Pigulska 

Kierownik techniczny: 
Helena Bondyra 

Pracownia stolarska: 
Jarosław Woźniak 

Jacek Orłowski 

Pracownia Modelatorska: 
Ryszard Jaworski 
Andrzej Diakow 

Pracownia krawiecka: 
Danuta Osińska 
Zofia Feliksiak 
Teresa Dzienisiewicz 
Zofia Michalak 

Kierownik literacki 
Andrzej Buck 

Sekretarz literacki: 
Anna Tokarska 

Sekretariat: 
Magdalena Kowalczyk 

Montażyści: 

Krzysztof Bielewicz 
Andrzej ChaJa 

Robert Prus 
Ryszard Tomala 
Rafał Chreptak 

Pracownia fryzjerska: 
Maria Kaczmarowska 

Rekwizytor: 
Edward Tuliszka 

Garderobiane: 
Wanda Bogucka 

Aleksandra Czapnik 
Dorota Kubczak 

Światło: 
Mieczysław Chreptak 
Franciszek Tomczak 

Krzysztof Wójcicki 

Dźwięk: 

Edward Ciupał 
Krzysztof Ochocki 

Piotr Dura 

Redakcja programu: 
Andrzej Buck 

Anna Tokarska 
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· L<;:ś ć I Il : Stan i s ława Wysocka 
(Pan i Rollisonl 
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