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«DZIADY» ADAMA MICKIEWICZA  
W NOWYCH REALIZACJACH TEATRÓW  
POLSKICH I BIAŁORUSKICH

«Dziady» Adama Mickiewicza należą do najważniejszych polskich utworów 
dramatycznych. Od czasu ich powstania inscenizowano je wielokrotnie, a każda 
kolejna realizacja teatralna wywoływała ożywione dyskusje na temat tego, jak i czy 
w ogóle wystawiać na scenie Mickiewiczowski tekst. Najważniejsze inscenizacje 
«Dziadów» doczekały się również interesujących, wieloaspektowych opracowań 
monograficznych [2; 12].

Warto przypomnieć już na samym wstępie, że literacka historia «Dziadów» jest 
dość złożona. «Dziadów» część II powstała w Kownie na przełomie 1820–1821 
roku i ogłoszona w drugim tomie «Poezji». Rozpoczyna ją znane motto z Szek-
spirowskiego «Hamleta»: «Są dziwy w niebie i na ziemi, o których nie śniło się 
waszym filozofom» [13, s. 13].

Jak zauważa Alina Witkowska, dramat ten kontynuuje moralną problematykę 
ballad, która tutaj została przez Mickiewicza bardziej rozbudowana i powiązana 
z tradycyjnymi wschodniosłowiańskimi elementami obrzędowymi: «Powołanie 
do istnienia mocą magicznego obrzędu nadzmysłowa rzeczywistość “Dziadów” 
podporządkowana jest prawom moralnym obowiązującym człowieka jako re-
prezentanta rodzaju oraz człowieka jako członka społeczności. Stąd na “tajnym 
obrzędzie” pojawiają się dusze dzieci, które nie zaznały w życiu goryczy, przeto 
nie mogą być zbawione, nie dopełniły bowiem swej kondycji ludzkiej niezbędnym 
doświadczeniem cierpienia» [27, s. 253]. Zasadniczą część utworu poprzedza 
wiersz «Upiór», a kończy — brzmiąca niczym refren — replika Chóru: «Gdzie my 
z nią, on za nią wszędzie. Co to będzie, co to będzie?» [13, s. 36]. Ważną postacią 
tej części dramatu jest milczące Widmo, które — podobnie jak Upiór — pełni rolę 
postaci łączącej tę część z IV częścią «Dziadów».

«Dziady» część IV pisane był przez Mickiewicza w latach 1821–1822. Central-
ną postacią utworu jest Gustaw, indywidualista, romantyczny kochanek. Porzucony 
przez ukochaną kobietę, doświadczający udręki miłosnego cierpienia i zazdrości, 
decyduje się na śmierć samobójczą.

Bez wątpienia najbardziej intrygującą częścią «Dziadów» jest część III, 
powstała w Dreźnie w 1832 roku [27, s. 267] i uznana wkrótce za arcywzór 
polskiego dramatu romantycznego, dwukrotnie publikowana w krótkim odstępie 
czasowym — w roku 1832 jako czwarty tom zbioru «Poezje» oraz rok później w 
oddzielnym wydaniu. 
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Utwór ten nawiązuje do idei mesjanizmu, koncentruje się na zagadnieniu sensu 
polskiej walki narodowowyzwoleńczej i idei męczeństwa w imię ojczyzny, łącząc 
je jednocześnie z problematyką metafizyczną, obudowaną wokół związku świata 
duchów z działaniami człowieka i przekonaniu o ingerencji Boga w dzieje świata 
[24, s. 136]. Centralnymi postaciami dramatu są Konrad i Ksiądz Piotr, który po-
siadł zdolność przewidywania dziejów Polski. Wyrażone w słynnym monologu 
Konrada wątpliwości i roszczenia skierowane wobec Stwórcy, nawiązujące do 
mistycyzmu niemieckiego teozofa Jakuba Boehmego, tak cenionego przez Mic-
kiewicza [15, s. 116–117], stanowią najbardziej niepokojący i tajemniczy fragment 
tekstu. Konrad nie umie pogodzić tradycyjnego obrazu Boga — ojca wszelkiego 
stworzenia, najwyższego dobra, z obrazem zła, jakie dostrzega w świecie. Próbuje 
zatem wymusić na Bogu odpowiedź [15, s. 132]. Zdaniem Wiktora Weintrauba, 
III część «Dziadów» stanowi przykład zuchwałego rozbicia tradycyjnej struktury 
dramatycznej, co rodzi wątpliwości, czy możemy ten utwór jeszcze nazywać 
dramatem [25, s. 24].

W «Dziadach — Widowisku» (część I) pojawia się postać Guślarza i motyw 
obrzędu cmentarnego. Zostaje tu wprowadzona ponadto postać Dziewicy-marzy-
cielki, romantycznej natury oraz podmioty zbiorowe — Chór młodzieży i Chór 
młodzieńców. Ta porzucona przez Mickiewicza z niewiadomych przyczyn w 
fazie kilku scen część «Dziadów», zdaniem Aliny Witkowskiej, jest dokonaniem 
wielkim i niezbędnym dla pełniejszego zrozumienia «Dziadów» kowieńsko-wi-
leńskich [27, s. 254].

«Dziady» nie ukazały się na scenie teatralnej za życia autora1. Dopiero w 
roku 1865 fragmenty II części dramatu posłużyły Stanisławowi Moniuszce do 
wykonania kantaty Widma.

31 października 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie miało miejsce 
pierwsze przedstawienie, przygotowane przez Stanisława Wyspiańskiego, w 
którym połączone zostały wszystkie części Mickiewiczowskiego tekstu. Wilhelm 
Feldman w artykule «Stanisław Wyspiański o inscenizacji Dziadów» tak oto 
pisał o tej realizacji: «Wprowadzenie “Dziadów” na scenę w Krakowie jest wy-
padkiem dla literatury i teatru polskiego tak ważnym, że słusznie — i świadczy 
to o wysokiej kulturze duchowej Krakowa — obudził tu głębokie zajęcie. Żadna 
ze sztuk przedstawionych w ciągu ostatnich lat kilku nie gromadziła tak licznej 
publiczności, nigdy może Kraków nie widział dzień po dniu owego rzadkiego w 
teatrach naszych ogłoszenia: teatr wyprzedany» [5, s. 14]. 

1 Przed 1835 rokiem epizod z IV części «Dziadów» został wykorzystany do występu 
monodramatycznego Seweryna Malinowskiego.
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Reżyserii dramatu Mickiewicza podejmowali się tak znaczący mistrzowie 
polskiej sceny, jak Leon Schiller1, Jerzy Grotowski, Mieczysław Kotlarczyk, 
Aleksander Bardini, Jerzy Kreczmar, Konrad Swiniarski, Włodzimierz Staniewski, 
Jerzy Grzegorzewski2. 

Jedną z najgłośniejszych była realizacja Kazimierza Dejmka na scenie Teatru 
Narodowego w Warszawie z 1967 roku, nie tylko z uwagi na wspaniałą oprawę 
muzyczną (większość obrzędu dziadów była śpiewana, a scena Balu u Senatora 
została oparta na motywach menueta), ale też doskonałą obsadę aktorską (rolę 
Gustawa-Konrada grał Gustaw Holoubek) [12, s. 42] i pierwszą w teatralnej historii 
«Dziadów» pełną ekspozycję Wielkiej Improwizacji [16, s. 111–112]. Spektakl ten, 
z uwagi na żywiołową reakcję publiczności, która odczytała sztukę w perspektywie 
społecznej, stał się nolens volens przedstawieniem politycznym. Władze wkrótce 
zakazały przedstawień, a sam reżyser, w którym z czasem zaczęto dostrzegać bo-
hatera antycznej tragedii, «jakiegoś polskiego Edypa intuicyjnie rozpoznającego 
swoje przeznaczenie i desperacko próbującego oddalić je od siebie, by ulec na 
końcu jego nieuchronności» [12, s. 33], stracił fotel dyrektora Teatru Narodowego.

Zdaniem Michała Rosenberga, wyreżyserowany przez Kazimierza Dejmka 
spektakl łączył wiele sprzeczności. Był jednocześnie postępowy, plebejski, 
patriotyczny i — z uwagi na problemy zawarte w Mickiewiczowskim tekście — 
antyrosyjski [18, s. 329]. 

Warto podkreślić fakt, że najnowsze realizacje Mickiewiczowskich «Dziadów», 
zarówno białoruskie, jaki polskie, zostały stworzone przez reżyserów o nowator-
skim, eksperymentalnym podejściu do teatru.

Uwagę naszą skierujemy na cztery spektakle: «Teatru Cze» w reżyserii Ramune 
Kudzmanajte (premiera: 17 kwietnia 2013 roku, czas trwania: 120 minut), Brze-
skiego Akademickiego Teatru Dramatu w reżyserii Pawła Passiniego (premiera: 
12 września 2015 roku, czas trwania: 120 minut), Teatru Polskiego we Wrocławiu 
w reżyserii Michała Zadary (premiera: 20 lutego 2016, czas trwania 14 godz. z 
siedmioma przerwami) oraz Teatru Narodowego w reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa 
(premiera: 10 marca 2016, czas trwania: 3 godz. 45 minut).

Należy zaznaczyć, że ograniczenia objętościowe artykułu nie pozwalają na 
wnikliwą analizę powyższych przedstawień, a raczej na uchwycenie kierunku 
interpretacji Mickiewiczowskiego tekstu oraz wybranych aspektów jego teatralnej 
recepcji.

1 L. Schiller wyreżyserował cztery spektakle. Pierwszy odbył się we Lwowie (1932), 
kolejne w Wilnie (1933), w Warszawie (1934) i w Sofii (1937).

2 Jerzy Grzegorzewski podjął się dwukrotnie realizacji Mickiewiczowskiego tekstu. 
W 1987 roku w Teatrze Studio w Warszawie (tytuł spektaklu: «Dziady–Improwizacje») 
oraz w 1995 roku w Teatrze Starym w Krakowie (tytuł spektaklu: «Dziady–Dwanaście 
Improwizacji»).
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Nowe spojrzenie na Mickiewiczowskie «Dziady» zostało zaprezentowane w 
realizacji białoruskiego «Teatr Cze» (biał. «Тэатр Ч», założony w Mińsku w 2013 
roku). Już premierowe przedstawienie przygotowane przez Ramune Kudzmanajte 
zakończyło się kilkunastominutową owacją na stojąco, a pojawiające się tuż po 
przedstawieniach premierowych teksty krytyczne nie pozostawiały wątpliwości, 
że oto mamy do czynienia z ważnym i doskonale wyreżyserowanym spektaklem 
teatralnym, w którym problematyka Mickiewiczowska współbrzmi z problemami 
naszych czasów. «Spektakl, na który czekaliśmy prawie ćwierć wieku! Nowa 
legenda teatru białoruskiego», «To przedstawienie stało się sensacją w kulturze 
teatralnej» [28] — takie głosy pojawiały się już po pierwszych przedstawieniach. 
W interpretacji litewskiej reżyser Mickiewiczowskie «Dziady» stają się tekstem 
odwołującym się do najważniejszych aspektów życia białoruskiego: braku wol-
ności słowa, swobody twórczej, brak poszanowania dla symboliki narodowej, 
poszukiwania tożsamości, unieważniania pamięci narodowej i tradycji. Do rangi 
symbolicznej i najbardziej zapadającej w pamięć sceny spektaklu urasta ta, w któ-
rej dwa anioły rozciągają na scenie biało-czerwono-białe sznurki, które odwołują 
się w sposób oczywisty nie tylko do kolorystyki opozycyjnej flagi białoruskiej, 
ale też mają znaczenie szersze. Kolor biały symbolizuje śmierć, kolor czerwony 
życie. Zestawione razem charakteryzują nam samo życie, w którym trudne, a 
nierzadko traumatyczne przeżycia przeplatają się z chwilami radości i spokoju. 
Jak zauważa Michaś Skobła w rozmowie z Romanem Podolaką, aktorem «Teatru 
Cze», sznurki te umożliwiają też swobodne utkanie czegoś ze swojej wyobraźni 
[30]. W spektaklu romantyczne uczucia przeplatają się z okrutną ironią i silnymi 
emocjami związanymi z tradycyjnym obrzędem słowiańskim dziadów. Miłosna 
historia Gustawa i Maryli, wprzęgnięta w historyczne wydarzenia, przywodzi na 
myśli inne wielkie utwory literatury światowej i wielkie literackie miłości (Romeo 
i Julia, Dante i Beatrycze, Salvador Dali i Gala).

Andriej Czorny, założyciel «Teatr Cze» tak wypowiadała się o przedsięwzię-
ciu: «Мицкевич обращается к теме национального языка, бытия и сознания. 
К сожалению, это до сих пор очень актуально для Беларуси. Зритель может 
провести много аналогий с современностью. Хотя сегодня, если можно 
так выразиться, белорусский язык в тренде. Его начинают популяризовать, 
но поздновато как-то» [30]. Czorny podkreśla ponadto, że w jego rozumieniu 
«Dziady» Mickiewicza to dramat mistyczny, trudny w odbiorze. Z tego też względu 
prace nad adaptacją trwały wiele lat, długo też szukano reżysera, który umiałby 
przekazać w sposób metaforyczny, z estetycznym wyrafinowaniem utwór na 
język sceny. Zapewne nie bez znaczenia dla scenicznego kształtu przedstawienia 
był fakt, że przed premierą spektaklu reżyser wraz z grupą aktorów jeździł w 
rodzinne strony Mickiewicza, do Nowogródka i Zaosia, odbywał konsultacje z 
pracownikami muzeum Mickiewicza w Wilnie. Poskutkowało to także wieloma 
interesującymi historiami o polskim poecie, znajomością licznych nowych faktów 
z jego biografii [30]. 
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W spektaklu wzięli udział znani aktorzy białoruskiej sceny — Swietłana Anikiej, 
Jelena Sidorowa, Roman Podolako, Julia Kaduszkiewicz, Aleksandr Szarow, Andrej 
Sawczenko, Dmitrij Jesieniewicz. Warto dodać, że pozostali artyści zaangażowani 
w sceniczną adaptację «Dziadów» to osoby uznane już w świecie teatralnym: 
kompozytor — Faustas Łatenas (wśród jego osiągnięć są kompozycje do «Wu-
jaszka Wani» i «Eugeniusza Oniegina» Teatru im. Wachtangowa czy «Tartifa» 
realizowanego w teatrze na Małej Bronnej), kostiumolog — Nadieżda Gultajewa 
(jej autorstwa są także kostiumy do znanych spektakli innego litewskiego reżyse-
ra Eimuntasa Nekrošiusa «Trzy siostry», «Nos», «Hamlet», «Otello», «Faust»), 
scenograf — Marius Jacowskis. Spektakl był pokazywany na Litwie, w Gruzji, w 
Ukrainie, we Włoszech, w Polsce, a także w kliku miastach na Białorusi, m. in. 
w Grodnie, w Mińsku i w Homlu, Odtwórca roli Gustawa-Konrada — Roman 
Podolako otrzymał na Międzynarodowym Festiwalu teatralnym Vasara w Dru-
skiennikach w 2013 roku nagrodę za najlepszą rolę męską.

Ważne miejsce wśród teatralnych interpretacji Mickiewiczowskiego dzieła 
zajmuje też zapewne spektakl «Dziady. Twierdza Brześć» Brzeskiego Akademic-
kiego Teatru Dramatu (biał. Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы) w reżyserii Pawła 
Passiniego, który został zrealizowany przez zespół netTheatre z aktorami Brzeskie-
go Akademickiego Teatru Dramatu przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza. 
Autorką scenariusza jest Patrycja Dołowy. Premiera spektaklu odbyła się w 12 
września 2015 roku podczas dwudziestej edycji festiwalu «Biała Wieża», a premiera 
polska — 17 października tego samego roku podczas festiwalu Międzynarodowe 
Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Przekładu dramatu z języka polskiego dokonał 
doskonale nam znany z wielu innych dokonań translatorskich Sierż Minskiewicz. 
Sam reżyser tak tłumaczy swoje przedsięwzięcie: «Musimy zacząć szukać wspól-
nego języka z Białorusią. Trzeba zrobić porządek z pamięcią, z naszymi zmarłymi, 
bez tego nie można żyć, oddychać, powstać jako naród» [11]. Warto przypomnieć, 
że Passini już wcześnie podjął się wystawienia Mickiewiczowskiego dramatu w 
Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. W rozmowie z Maciejem Świerczyńskim reżyser 
przyznał, że dopiero przygotowania do opolskiego wystawienia «Dziadów», po-
zwoliły mu poznać, ten — wydawało by się — znany dobrze jeszcze ze szkolnej 
lektury tekst: «W trakcie prac nad spektaklem czułem, że nie znam go w ogóle 
[…]. Dzieło Mickiewicza ma w sobie ogromną moc» [22].

Bez wątpienia na uwagę zasługują zastosowane przez Passiniego rozwiązania 
scenograficzne i sposób montażu poszczególnych scen. Początkowy podział na 
scenę i widownię ustąpił miejsca nowym rozwiązaniom. Passini zaprosił widzów 
bliżej sceny, zmuszając niejako do aktywnego uczestnictwa w obrzędzie. Reżyser 
wykorzystał obrotową scenę, która pokryta była świeżą ziemią i papierem mającym 
imitować śnieg. Na scenie ukryte były różnorodne rekwizyty o symbolicznym 
znaczeniu. Fabule nadał charakter opowieści detektywistycznej, której akcja 
dzieje się w niewielkiej wiosce gdzieś na Polesiu. Przeprowadzane jest śledztwo, 
którego celem jest odnalezienie osób zaangażowanych w spisek przeciwko caro-
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wi. Głównym bohaterem spektaklu jest poeta-wędrowiec, przypominający nieco 
w swojej strukturze szekspirowskiego Hamleta, poszukującego odpowiedzi na 
fundamentalne egzystencjalne pytania. Jednakże — jak sugeruje tekst spektaklu — 
odpowiedzi na nie znają tylko zmarli. A zatem nawiązanie mistycznego kontaktu 
z nimi, poprzez sprawowanie tradycyjnego obrzędu dziadów, umożliwia osobom 
żyjącym usłyszeć zmarłych, zrozumieć ich życiowe losy, przebaczyć ich winy 
i pozwolić im oczyścić w ten sposób swoje dusze od przygniatającego ciężaru. 

Spektakl Passiniego dość szybko zyskał sobie uznanie i polskiego, i białoru-
skiego odbiorcy, o czym świadczą liczne recenzje pojawiające się po przedstawie-
niach premierowych, podkreślające nowatorstwo zastosowanych przez reżysera 
środków artystycznego wyrazu. W jednej z nich czytamy: «Нечаканы быў пачатак 
спектакля: адразу ж пасля пралога акцёры правялі гледачоў на сцэну і пасадзілі 
на расстаўленыя па крузе лаўкі. Цікавая знаходка рэжыссёра — разгарнуць 
дзеянне ў “кіпе” са снегу (белай паперы) і чорнай зямлі. Закрыты паперай 
чарназём, усё больш і больш прабіваючыся наверх, наводзіў гледача на 
думку, што жыццё хуткаплыннае, жорсткае, і яно вельмі часта хавае светлыя 
памкненні герояў. Але ў той жа час на сцэне непрыкметна нараджаецца і 
расце ўсепераможнае адчуванне сілы чалавечага духу. Узнікае перакананне: 
толькі моцная асоба здольная не страціць сваю чалавечую сутнасць» [29].

Passini połączył w swoim spektaklu tekst Mickiewiczowski z tragicznymi 
wydarzeniami XX wieku. Stworzył, swoisty «bolesny seans zbiorowej pamięci» 
[7, s. 81]. Wyraźnie pobrzmiewają tu echa II wojny światowej i pojawiają się 
odniesienia do epoki stalinowskiej. Włączenie do spektaklu wspomnień z czasów 
okupacji Polaków, Białorusinów, Żydów i Rosjan narzucało jednocześnie ko-
nieczność wprowadzenia do spektaklu wypowiedzi w czterech różnych językach: 
białoruskim, polskim, rosyjskim i jidysz. Fakt ten w rozmowie z Agnieszką Sural 
Passini tłumaczy w następujący sposób: «Wszystkie te języki funkcjonowały na 
tych terenach. I w Brześciu też były takie oczekiwania wobec Polski i Polaków, że 
nie zapomnieliśmy. Jest tam poczucie, że z Polską trzeba mieć więzi. Na przykład 
zadano mi pytanie, dlaczego Zosia w “Panu Tadeuszu” tak mało mówi? Wiesz 
dlaczego? Bo Zosia lepiej niż po polsku mówi po tutejszemu, czyli w ówczesnym 
języku białoruskim, i się tego wstydzi» [21].

Krytyka bardzo szybko okrzyknęła też spektakl Passiniego spektaklem sym-
bolicznym: «Bardzo ważny i symboliczny spektakl», «doskonały przykład tego, 
jak połączyć tradycję z nowoczesnością, jak należy wystawiać klasykę w dzisiej-
szych czasach», «jeden z najbardziej niezwykłych spektakli» [3]. Jest to w istocie 
spektakl o pamięci, o czym zresztą mówi sam Passini: «Gusła, to, co się dzieje u 
Senatora, to, co się dzieje w planie indywidulanym Gustawa, te wszystkie sprawy są 
związane z tym, że trzeba zrobić porządek z pamięcią […] Trzeba zrobić porządek 
z relacjami ze swoimi zmarłymi. Jeżeli tego porządku nie ma, to nie można żyć, 
nie można funkcjonować. I nie można stać się na nowo» [3]. Warto nadmienić, że 
kategoria pamięci jest kategorią fundamentalną dla Mickiewiczowskiego tekstu. 
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Doskonale problem ten zanalizował Krzysztof Trybuś w artykule «Rytuał i pamięć 
w Dziadach» [23].

Jak trafnie zauważa lubelski teatrolog Jarosław Cymerman, w «Dziadach» 
Mickiewicza elementami spajającymi wszystkie części jest postać Gustaw-Kon-
rada oraz obrzęd dziadów. W spektaklu Passiniego rezygnacja z tego pierwszego 
spoiwa sprawiła, że «wytłumione zostały wątki związane z odkupieńczą misją, 
mesjanizmem» [1], a wyakcentowana rola obrzędu: «Obrzęd dziadów, dzięki 
któremu dochodzi do wyznania grzechów i wyrównania win, zamyka spektakl, 
wychodzą spośród uczestników obrzędu, są wśród, a może i wewnątrz nich. 
Gromada ubrana w lniane stroje z poprzyszywanymi czerwonymi wstążeczkami, 
koloratka i zawieszone na szyi księdza ręce z książką, jakieś marynarskie wdzian-
ko i czarna suknia, rytm zaklęć i guseł — wszystko ta razem przywodzi na myśl 
spektakle Grotowskiego, Kantora, Gardzienic, a także wcześniejsze Passiniego 
(przede wszystkim “Odpoczywanie”, “Kukłę” i “Kryjówkę”). Cała ta maszyneria 
teatralna wprawiona w ruch została jednak nie po to, by dać możliwość delektowa-
nia się znawcom intertekstualnymi korespondencjami, ale po to, by przypomnieć, 
że zaproponowana przez Mickiewicza formuła radzenia sobie z doświadczeniem 
zła, cierpienia i śmierci wcale się nie wyczerpała, a niepokojące Gromadę Widmo 
wciąż nie znika, pomimo płonącej gromnicy, zaklęć i święceń» [1]. 

Passini wyakcentował w swoim spektaklu świadomość wspólnej ziemi, którą 
postrzega jako ziemię cierpiącą, krwawiącą, noszącą w sobie całą historię do-
świadczonej najróżniejszymi wydarzeniami przestrzeni. Zdaniem reżysera, dla 
Białorusinów jest to bardzo ważna sprawa, bo oni dopiero teraz budują swoją 
tożsamość, konstruują świadomość białoruskiej literatury, zastanawiając się, co 
to właściwie znaczy być Białorusinem? W tym procesie dziedzictwo Mickiewicza 
jest niezmiernie ważne [10].

Do najbardziej znaczących realizacji «Dziadów» Mickiewicza powstałych w 
ostatnich latach należy również spektakl wyreżyserowany przez Michała Zadarę 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu, w którym połączone zostały motywy z wszyst-
kich części dramatu. Jak zaznacza Dariusz Kosiński w artykule «Dziady Zadary 
to już klasyka», prace nad wystawieniem wszystkich części dramatu Mickiewicza 
w jednym spektaklu rozpoczęły się już w 2010 roku. W roku 2014 reżyser wy-
stawił pierwszą, drugą i czwartą część oraz utwór «Upiór», poprzedzający część 
drugą, a rok później wyreżyserował część trzecią. Do ostatecznej, pełnej wersji 
spektaklu dodał jeszcze «Ustęp» i «Objaśnienia» [8]. Polski teatrolog podkreśla 
ponadto, że o sile «Dziadów» Zadary świadczy fakt, że reżyser zdjął z utworu 
patos: «Tekst zagrany w całości nagle jest o człowieku, który o coś walczy, w tym 
przede wszystkim o siebie. […] To egzystencjalny i metafizyczny dramat, ale nie 
w sensie patriotycznym» [8]. Zdaniem Kosińskiego to spektakl, o którym będzie 
się dużo mówiło, myślało i pisało, do którego trzeba wracać [8]. 

Przyjęty przez Michała Zadarę kierunek interpretacji Mickiewiczowskiego 
tekstu pozwala przypuszczać, że «Dziady» w swym literackim kształcie stanowią 
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dla reżysera nie tylko zbiór dialogów i monologów, ale także didaskaliów, komen-
tarzy, prologów, dedykacji, mott i wszelkich paratekstów [7, s. 69]. Jak zaznacza 
Jacek Kopciński w artykule «Powrót Dziadów czyli Dwa Teatry» koncepcja Zadary 
wystawienia «Dziadów» bez skreśleń wyrasta z przekonania o potrzebie zapre-
zentowania ich polskiej publiczności i ukazania, co naprawdę «w nich siedzi», o 
potrzebie bardziej wnikliwego zgłębienia arcydzieł literatury polskiej, których w 
rzeczywistości nie znamy [7, s. 70]. 

Styl inscenizacji «Dziadów» Zadary oparty jest na teatralnej trawestacji, która 
sprawia, że satyryczne sceny przechodzą niepostrzeżenie w farsę, a sceny wię-
zienne i wizyjne prezentowane są z wyraźnym dystansem reżysera wobec postaci 
i doświadczanych przez nic stanów [7, s. 72]. 

W rozmowie z Magdą Piekarską sam reżyser tak mówi o swoim postrzeganiu 
Mickiewiczowskich bohaterów: «“Dziady” to opowieść o niedostosowanych, 
dziwakach, freakach, odmieńcach. Sama forma “Dziadów” jest rewolucyjna. Nie 
pasuje do żadnej z kategorii dramatu, jest niedokończona, niespójna. […] Jeśli ma 
definiować polskość, byłaby ona dzika, łamiąca zasady, niepokorna, niekatolicka» 
[14]. Zadara przyjmuje transgresyjną interpretację postaci Konrada.

Zdaniem J. Kopcińskiego, ta nowa teatralna «reinterpretacja» «Dziadów» 
w zamierzeniu Zadary ma służyć zmianie definicji polskości: «Zadara wierzy 
w istnienie zbiorowej wyobraźni Polaków, mówi przecież o “centrum duszy 
polskiej”, chciałby ją jednak zreorganizować, by Polacy przestali być wspólnotą 
wyobrażoną (“naród to fikcja”), czyli taką, która definiuje się na podstawie tego, co 
jednoczące, a stali się wspólnotą innego rodzaju. Taką mianowicie, która definiuje 
się na podstawie tego, co różniące: “odmienne”, “indywidualne”, “niejednolite”, 
“niespójne”, “łamiące zasady” — a przy tym racjonalne» [7, s. 74]. Reżyser stale 
eksponuje niespójności dramatu, wynikające z jego fragmentarycznej budowy, 
gra z tekstem, co w recenzjach niektórych krytyków zinterpretowane zostało jako 
działanie prześmiewcze [26, s. 52].

10 marca 2016 roku na scenie Teatru Narodowego miała miejsce premiera 
«Dziadów» w reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa (scenografia Mariusa Nekrošiusa, 
kostiumy Nadieżdy Gultajewej, muzyka Pawła Szymańskiego). Spektakl ten po-
wstał w oparciu o wszystkie części «Dziadów», z których reżyser wybrał określone 
fragmenty i przełożył na język sceny. 

Spektakl rozpoczyna «Uwertura», w której wprowadzona jest na scenę postać o 
imieniu Maryla, animowana przez inną żeńską postać — dziewczynę. Jak wiemy, w 
«Dziadach» tej postaci nie ma. O Maryli opowiada tylko Pustelnik (czyli Gustaw) 
w swoim monologu. A zatem już w pierwszych sekundach przedstawienia reżyser 
wprowadza na scenę postać, która stała się symbolem romantycznej miłości i która 
wypowiada monolog Dziewicy z «Dziadów». Ta emocjonalnie wyrazista scena 
łączy się z prostotą scenicznego realizmu, minimalizmem form choreograficznych, 
plastycznych i dźwiękowych, które tworzą metaforę. Swój monolog wypowiada 
przed wielką makówką. Jak zauważa Klaudia Kozakiewicz: «Ten element sceno-
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grafii daje widzowi perspektywę mikrokosmosu, ustawia w pozycji obserwatora 
zjawisk zachodzących w przyrodzie i społeczeństwie. Główka maku kojarzy się 
też z sennością, narkotycznością, wiecznym snem, czyli śmiercią» [9]. 

Warto zaznaczyć, że w pierwszej scenie widzimy niemal pustą przestrzeń, 
otuloną mroczną aurą, która przywołuje klimat wiejskiej nocy, tajemnicy i strachu. 
Odczuwa się obecność oddziałujących na siebie kilku wymiarów świata. Tylna 
ściana sceny rozjaśnia się i widzimy w niej ogromne wcięcie, zarys pomnika 
Mickiewicza, który dla Wilna zaprojektował Zbigniew Pronaszko w stylu czystego 
formizmu. Już sama historia tego pomnika jest symboliczna. Został on bowiem 
oprotestowany przez mieszkańców miasta i stanął w garnizonie wileńskim w 
postaci ponad dwunastometrowej drewnianej makiety, która przetrwała do lipca 
1939 roku, kiedy to została zniszczona w wyniku uderzenia pioruna. Powracający 
w spektaklu Nekrošiusa Mickiewicz to poeta z wileńskiego pomnika, który nigdy 
nie stanął, poeta otoczony kultem, ale w takim wyobrażeniu odrzucony [6]. 

Jak podkreśla Marzena Rutkowska, w «Dziadach» Nekrošiusa «wszystkie po-
staci są duszami, które schodzą na scenę, by doświadczyć swoich śmierci i swoich 
zmartwychwstań, by dojrzewać, a dzieje się to w uniwersum poetyckiej wyobraźni, 
która przeczuwa istnienie innego świata» [19]. Do ubrań dusz przyczepione są 
dziecięce szatki, co ma symbolizować niedojrzałość. Doskonale ukazana jest rola 
Konrada-Gustawa, którego Wielka Improwizacja w spektaklu litewskiego reżysera 
ma charakter niemal intymny, osobisty. Bohaterowi, który w bardzo emocjonalny 
sposób wygłasza swój monolog, cały czas towarzyszą czterej mężczyźni w czarnych 
kapeluszach, którzy sporadycznie odzywają się. Konrad stoi przodem do widowni, 
ci zaś siedzą na paczkach z zapakowanymi w szary papier książkami, tylko od czasu 
do czasy wstają i spacerują. Jest to scena pełna napięcia, na co zwraca uwagę w 
swojej recenzji Jacek Kopciński: «Konrad wyważa swoje racje, formułuje wnio-
ski, namyśla się, argumentuje, wreszcie atakuje. Jest skupiony, trzeźwy, nie ulega 
poetyckiej egzaltacji, a raczej przekonuje siebie i innych, chwytając zewnętrzne 
reakcje. […] Świadomy gry, buduje przekaz i buduje siebie, dobrze rozumiejąc, że 
jest to czas jego dojrzałości, pełni, siły, że to chwila Samsona» [6]. Kiedy zaczyna 
mówić o miłości jego twarz łagodnieje, rozjaśnia się. W finale Improwizacji pada 
martwy, a czterej panowie budują mu grób z książek. Scena ta ma wydźwięk nieco 
żartobliwy, ale też jednocześnie metaforyczny, ponieważ Konrad wysuniętą z tej 
trumny ręką podpisuje egzemplarze swoich utworów. Warto dodać, że spektakl 
ten obfituje w szereg symbolicznych scen: zabawa Guślarza ze świeczką, który to 
rozświeca to zaciemnia scenę, ksiądz Piotr jako ptak, który nie może latać, scena 
z akordeonem, egzorcyzmy z pieczątką szatana, parodia tyrana Nowosilcowa czy 
Salon warszawski na golfowym polu. 

Polski krytyk teatralny Tomasz Domagała w recenzji «“Idźta przez maki, we 
wsi Moskal stoi”… — Dziady Nekrošiusa w Narodowym» zwraca także uwagę na 
inne interesujące, jego zdaniem, sceny spektaklu: «Znaczący wydaje się zwłaszcza 
gest nagłego oświetlenia Konrada punktowym światłem prosto w twarz — Kon-
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rad/Małecki dostaje od swego teatralnego Boga/Nekrošiusa “oświecenie”, ale nic 
nie widzi, bo “boskie” światło go oślepia. W kontekście milczenia prawdziwego 
Boga, zarówno tego z części II, jak i z improwizacji, arcyludzka postawa człowieka 
wydanego na pastwę innych ludzi, ośmieszanego ze względu na swoją naiwność 
i wiarę, dręczonego przez ludzi/szatanów, samotnego w swoim cierpieniu i zagu-
bieniu — porusza do głębi» [4].

Zawarte w licznych recenzjach oceny Wielkiej Improwizacji Konrada zapre-
zentowanej w tym spektaklu są bardzo różnorodne. Od słów pełnych zachwytu, 
do bardzo sceptycznych opinii, jak ta: «U Nekrošiusa to Widzenie Księdza Piotra 
powala publiczność na kolana a nie Improwizacja Konrada. Mateusz Rusin kreuje 
postać pokornego i odważnego kapłana. Emanuje z niego prawda i siła. Bóg nie 
odpowiedział Konradowi na Wielką Improwizację — przez jego pychę, ale od-
powiedział Piotrowi za jego pokorę. Ksiądz ukorzył się przed Bogiem nazywając 
się prochem» [9].

Litewski reżyser wykorzystał w swoim przedstawieniu zaskakujące rozwią-
zania przestrzenne. W kolejnych scenach zaprojektowana została scena, na której 
wyrysowano kilkanaście okręgów, zamienionych następnie w niewielki otwory. 
Postaci poruszają się między nimi, raz po raz się potykając, czasem wpadają do 
ich wnętrza, innym razem wydobywając się na wierzch. Muszą zatem bardzo 
uważać, by nie zapaść się pod ziemię, gdzie mieszkają umarli. Guślarz wywołuje 
ich, skrobiąc palcami w deski sceny. W finale spektaklu temat śmierci znów splata 
się z tematem życia. By wydobyć i zaakcentować główne przesłanie spektaklu, 
reżyser, w przeciwieństwie do Mickiewicza, inscenizuje egzekucję księdza Piotra. 
Ukazana jest scena, kiedy to eskortujący Konrada żołnierz strzela do zakonnika, a 
ogromna fotografia z wielką litewską sosną momentalnie zabarwia się na czerwono, 
budząc skojarzenia z Lasem katyńskim [6].

W zgoła odmiennym tonie wypowiada się na temat spektaklu wspomniana 
wcześniej teatrolog Marzena Rutkowska: «Nekrošius odziera dramat z tak znaczącej 
obrzędowości i obyczajowości. Już na początku sugeruje widzowi swoją drwinę, 
dystans i ironię. Reżyser swoje zabiegi inscenizacyjne realizuje jakby w opozycji 
do tekstu. A tym samym do jego idei. Takie spojrzenie na nasz narodowy dramat 
można nazwać li tylko wariacjami na temat “Dziadów”, a nie rzetelną improwi-
zacją. I cóż z tego, że wielu krytyków zachwyca się, że te “Dziady” są bez patosu 
i koturnów? Tak naprawdę one nie są “Dziadami”. Wszystkie te inscenizacyjne 
dziwactwa rozgrywają się jakby w cieniu Mickiewicza» [19]. Podobnego zdania 
jest Temida Stankiewicz-Podhorecka, w przekonaniu której Nekrošius ma duże 
poczucie humoru na temat polskich «Dziadów», ale wolałaby, żeby litewski re-
żyser swoim groteskowo-żartobliwym ujęciem obdarzał jakieś inne utwory, a nie 
arcydzieła, które stanowią polskie dziedzictwo narodowe [20].

Zaprezentowane tutaj spektakle teatralne stanowią artystycznie odmienne in-
terpretacje Mickiewiczowskiego tekstu. Różnice te zawarte są nie tylko w samym 
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podejściu do tekstu literackiego, ale w samej koncepcji, stylu prezentacji postaci 
dramatu, rozwiązaniach scenograficznych i kostiumowych. Jedne kierują się w 
stronę rozważań o tożsamości (zwłaszcza w jej narodowym aspekcie), inne mają 
charakter bardziej uniwersalny, egzystencjalny. W jednych odnajdujemy wątki 
narodowe, patriotyczne, w innych romantyczny bunt jednostki sprowadzony do 
wymiaru przeżyć współczesnego człowieka. 

Jest to tekst, który dotyka najistotniejszego problemu egzystencjalnego — 
problemu śmierci W przekonaniu Dobrochny Ratajczakowej: «Dziady oddychają 
śmiercią […] Powiedziałabym nawet, że w śmierci dramat ten znajduje wielopłasz-
czyznowe uzasadnienie — estetyczne, moralne, religijne i historyczne» [17, s. 85].

Co wybierzemy dla siebie z tego mnóstwa teatralnych propozycji — trudno 
orzec. Luźna, otwarta kompozycja Mickiewiczowskiego arcydzieła, oparta na 
poetyce fragmentu (tak dobrze znana innym wielkim romantykom, m.in. Alek-
sandrowi Puszkinowi)1, ułatwia podążanie różnymi ścieżkami interpretacyjnymi. 
Jest to bowiem tekst, który daje doskonałą okazję do światopoglądowych sporów, 
przełamywania tradycyjnych estetyk, inspirujący do poszerzania granic w sztuce.
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LITERATURA SŁOWIAŃSKA W PRELEKCJACH 
PARYSKICH ADAMA MICKIEWICZA

Prelekcje paryskie — cykl wykładów Adama Mickiewicza (1798–1855) na 
temat Słowiańszczyzny w Collège de France w Paryżu, wygłaszanych w 
języku francuskim w latach 1840–1844 cztery roczne kursy. Zapoczątkowują 

one nowy etap w biografii Mickiewicza — już nie poety, ale wykładowcy, historyka 
i krytyka literatury działacza politycznego, publicysty, towiańczyka. Wykłady 
zostały spisane (stenografowane) przez słuchaczy i jeszcze za życia Mickiewicza 
wydane w kilku edycjach pod różnymi tytułami oraz w języku francuskim, 
polskim i niemieckim. Omawiana w wykładach zagadnienia w znacznych stopniu 
wychodzą jednak poza ramy tematyki literackiej — dotyczą zagadnień z zakresu 
historii, socjologii, polityki, religii, filozofii. Ponadto prelekcje cechuje ogrom 
poruszanych problemów, ale też sprzeczności, niedomówień oraz brak argumentacji 
w oparciu o dokumenty i merytoryczną bibliografię. W związku z tym do dnia 
dzisiejszego stanowią one przedmiot niejednoznacznych, często sprzecznych 
ocen i komentarzy. Przeciwstawne opinie spowodowane są nie tylko antynomią 
światopoglądową oceniających i ich pozycją polityczną. Wynikają one również z 
ogromnego niedostatku w zakresie badań nad wspomnianym obszarem twórczości 


