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ŚWIAT TEATRALNY MŁODEGO MICKIEWICZA

Wśród zagadnień i problemów, jakie nasuwają się przy lekturze książ
ki Michała W itkow skiego1 najistotniejszym  jest rozwój poglądów este
tycznych autora Romantyczności i jego sądów o dramacie, których w y
razem była zarówno jego własna twórczość jak i rozprawy dotyczące 
teorii dram atu. Powstanie teatru  wileńskiego i wpływ jego na wyobraź
nię młodego Mickiewicza i filomatów zajm uje znaczne miejsce w rozwa
żaniach autora pracy. O tym  w jakim  stopniu repertuar ówczesnych 
teatrów  kształtował wyobraźnię młodego fďomaty świadczy nie tylko 
udział jego w  przedstawieniach jako widza, lecz także próby aktorskie 
np. występ w sztuce F. K rattera M ężyków  i w  Barbarze Radziwiłłównie 
F. Wężyka w czasach szkolnych.

O inspirującym  wpływie teatru  na Mickiewicza i filomatów świadczy 
między innym i korespondencja zawierająca oceny ich twórczości dra- 
m atopisarskiej i krytycznoliterackiej. Problem atyka ta zasługuje na uwa
gę, gdyż właśnie w toku filomackich dyskusji i ostrych polemik kształ
towały się sądy Mickiewicza o dramacie romantycznym, a ich pełnym 
artystycznym  wyrazem  stały się wkrótce Dziady wileńsko-kowieńskie.

Witkowski wskazuje na  w ielostronne i wnikliwe poszukiwanie 
źródeł nowożytnego dram atu, wyrażającego się w  studiach filomatów 
nad dram atem  antycznym  i elżbietańskim, a także nad rozwojem tego 
gatunku w  okresie francuskiego klasycyzmu. Świadczy o tym  wykład 
Jeżowskiego o Sofoklesie, podjęcie przez Mickiewicza próby napisania 
tragedii Demostenes, wreszcie rozprawa Zana O poezji dramatycznej 
Greków i Rzym ian, k tóra stała się dla Mickiewicza inspirującym  tem a
tem  w  procesie kształtow ania się jego poglądów na ewolucję dram atu 
i jego rolę wśród prądów  nowej epoki.

Można powiedzieć, że Mickiewicz rozpatryw ał problemy dram aturgii 
w  dwu aspektach: historiozoficzno-ideowym i artystycznym . W uwagach 
krytycznych nad rozprawką Zana recenzent dowodzi konieczności roz
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patryw ania teatru  antycznego oraz dzieł Szekspira i Corneille’a w kon
wencjach epoki, w  której one powstały. „Chcąc każdego z nich zasługę 
ocenić — pisze — należałoby zastanowić się nad ich geniuszem, nad 
wzorami, na których się kształcili, nad okolicznościami, do których się 
stosować musieli, nad duchem czasu, w którym  żyli” 2. Rozprawa poświę
cona dziejom dram atu  od początku istnienia sceny antycznej staje się pre
tekstem  do rozważań nad poszukiwaniem nowych środków poetyckich.

Wiele uwagi poświęca Witkowski zainteresowaniom filomatów s tru k tu 
rą  opery i operetki. Przyczynkiem do 'tych rozważań była recenzowana 
przez Mickiewicza operetka Czeczota Małgorzata z Zębocina. Recenzję 
tę  poprzedziły studia Mickiewicza nad operą. Przyszły autor Dziadów  
pracował nad przeikładem artykułu o operze niemieckiego teoretyka lite
ra tu ry  Sulzera pt. Drama. Dramatische D ich tkunst3. Mickiewicz w e w stęp
nych uwagach o operetce Czeczota porównuje operę z epopeją i odą, tym 
bowiem „gatunkom ” przyznaje największą siłę ekspresji. Na tem at opery 
tak  pisał:

„Do rodzajów poezji, o których mówię, opera liczyć się może. Czyli jest serio czy 
buffo, nie wymaga ani całej mocy tragicanej, ani tyle, co w komedii, dowcipu 
i śmieszności. Ale z drugiej strony głęboka serca ludzkiego znaj'omość, wielka nauka, 
często liryczny zapał, a prawie zawsze naturalność i prostota, obeznanie się z muzy
ką jako główną w operach sztuiką, której poezja towarzyszy tylko — to są przy
mioty każdemu opery (rodzajowi) niezbicie potrzebne.”4

Analizując przebieg w ydarzeń składających się na kanwę operetki, 
poeta zarzuca Czeczotowi nieum iejętność w ukazaniu przem ian charakte
rologicznych bohaterów. Korelacja słowa i m uzyki daje — zdaniem  Mi
ckiewicza — pełnię artystycznego wyrazu w  odtworzeniu stanów uczu
ciowych bohaterów.

Utwory filomatów zawierały elem enty opery i m onodramy. W itkow
ski pokazał jak monologowa konstrukcja utw oru, liryczny charakter 
wypowiedzi, gradacja napięcia dram atycznego odpowiadały gustom este
tycznym młodych filomatów. W pracy mowa jest o dw u utw orach: Safo 
Czeczota i Ale jonie Sobolewskiego. Utwory te, różne pod względem te
matycznym, w ykazują podobieństwa w  kreacji bohaterek. Obydwie giną 
śmiercią samobójczą. Safo pogrąża się w  rozpaczy w  poczuciu zawiedzio
nej miłości i osamotnienia. Alcjona rzuca się do morza rozpoznawszy 
w  płynącym topielcu trupa swego zaginionego małżonka. W itkowski 
ukazuje genealogię motywów, które zostały w przyszłości w yzyskane 
w  Dziadach — poemacie wyrażającym  poetyckie i ideowe credo młodego 
poety. Pokazuje, w czym były one zgodne z ówczesną konwencją literac
ką, w czym zaś tkwi ich nowość. W balladach i w  Dziadach wprowadził 
Mickiewicz oprócz elem entów tajemniczości i grozy św iat duchów i upio
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rów w ystępujący w angielskich i niemieckich balladach, ale osadził 
go w realiach współczesnych. Twórcy chodziło bardziej o ukazanie au
tentyzm u w odtwarzanych obrzędach ludu, a literacka stylizacja ni г 
przesłaniała głównego zamierzenia pokazania problem atyki moralnej 
i społecznej poprzez pryzm at ludowej mądrości i ętyki.

Można też śledzić, w jakiej mierze na wyobraźnię poety i jego tw ór
czość młodzieńczą oddziaływały dram aty  grane na scenach wileńskich. 
Tem atyka ich dotyczyła głównie walki wyzwoleńczej, jak  np. u tw ór 
K. Nowińskiego Oblężenie miasta Mińska czy J. Chodźki Bolesław K rzyw o
usty  król polski, a  także sztuki będące traw estacją dzieł pisarzy obcych, 
jak utw ór niemieckiego dram aturga Teodora K örnera pt. Toni czyli 
okropna noc na w yspie Sandomingo. Autor ukazuje paralele i związki 
m iędzy utworam i zawierającymi formy muzyczne, znanym i Mickiewi
czowi z przedstaw ień wileńskich, a jego w łasną twórczością.

Pokazanie ewolucji motywów cm entarnych w  ówczesnej konwencji 
literackiej i teatralnej pozwala zrozumieć istotę przełomu, jaki dokonał 
się w twórczości dram atycznej młodego Mickiewicza, i wytyczył drogę 
d ram atu  romantycznego.

Zjawy i upiory występowały między innymi w  twórczości poetyckiej 
pisarzy XVIII w., w sztukach m elodram atycznych granych na scenach 
teatrów  bulwarow ych Anglii i Francji. Twórcom chodziło głównie o w y
tworzenia nastroju tajemniczości i grozy. Było to zgodne z literacką kon
w encją sentym entalizm u w dram acie i teatrze, gdzie nastrojowość była 
jednym  z efektów  teatralnych.

Upiór, jako w ytw ór ludowej fantazji, występował m. in. w libretcie 
Kotzebuego Powrót Polaków  — utw orze znanym  Mickiewiczowi w  tra - 
westacji operowej, a także w popularnym  melodramacie francuskim  „La 
Vam pire  granym  na scenach polskich m. in. również w  teatrze w ileń
skim, w świetnej obsadzie z Ignacym W erowskim i Józefą Ledóchowską 
w  rolach głównych.

Nad upiorem będącym główną postacią dram atu  zastanawiali się w y
bitn i mickiewiczolodzy. Wacław Borowy w  rozprawie Zagadkowość 
w  kom pozycji „Dziadów” 5 przeprowadza analogie i różnice między Gu
stawem a upiorem. Uważa on, że prolog zawierający balladę o upiorze 
spełnia rolę podobną do muzycznej uw ertury, która jest zapowiedzią te 
m atu  i wątków, jakie rozwiną s.ię w toku akcji dram atycznej. Gustaw nie 
jest bohaterem , którego pojawienie się miałoby jedynie spotęgować w ra
żenie niesamowitości i grozy, i dopełniać koloryt sentym entalnej opowie
ści, lecz postacią pełniącą zasadniczą rolę w poemacie. Tragiczna opowieść 
ducha będąca treścią ballady Upiór jest zapowiedzią w ydarzeń stanow ią
cych osnowę II i IV cz. Dziadów.
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Dram at powtarza się, Gustaw podobnie jak nieszczęśliwy potępieniec 
czuje się wyobcowany ze świata żywych.

Serce ustało, pierś już lodowata,
Ścięły się usta i oczy zawarły,
Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata!
Cóż to za człowiek? — Umarły.

W Swiecie teatralnym  W itkowski pokazał, w jaki sposób Mickiewicz, za
chowując konwencję ówczesnego dram atu, wzbogacił w ystępujące w  nim 
m otywy sentym entalne i nadał im inną, o wiele głębszą treść. W prowa
dzenie postaci ducha zdradzonego kochanka, pragnącego zadośćuczynie
nia za zniewagę najgłębszych uczuć i dowiedzenia zarazem, że potęga 
miłości silniejsza jest niż śmierć, ma również poważne znaczenie dla idei 
utworu. Krąg ludzkiego poznania rozszerza ją poza rzeczywistość od
czuwaną zmysłami.

Podobnie jak w  szekspirowskim Hamlecie, tak  i w  Dziadach w prow a
dzenie ducha naw iązujące do tradycji ludowej, nie  jest tylko zabiegiem 
artystycznym . Takie właśnie ujęcie problem atyki utw oru torowało dro
gę rozwoju nowej poetyki. Podobnie jak  w Romantyczności, utw orze po
przedzonym szekspirowskim mottem, tak i w Dziadach przedstaw ione 
zostało poetyckie i ideowe credo wyrażające się w  uznaniu, iż rozum 
i doświadczenie przestają być jedynym  i wyłącznym kryterium  poznania 
praw dy o człowieku.

Dzieje scenicznej recepcji Dziadów  zajm ują osobne miejsce w  książ
ce Witkowskiego. Autor ukazał, jak postać Gustawa stała się wielką k re
acją aktorską w ybitnych artystów  scen stołecznych i wileńskich, a także 
podkreślił wpływ poematu na twórczość innych pisarzy. Przykładem  
może być powieść Aleksandra Grozy pt. W ładysław. Tem atem  jej są 
losy młodego aktora, który na początek swojej kariery  scenicznej w y
biera rolę Gustawa.

Wiele uwagi poświęca au to r rozprawy inscenizacjom Dziadów  cz. II 
i IV na scenach kijowskiej i warszawskiej.

Praca Witkowskiego odzwierciedla także wpływ ówczesnego życia te 
atralnego na rozwój myśli teatralnej młodego Mickiewicza jak  i na roz
wój romantycznej dram aturgii. Bardzo istotna jest spraw a apara tu  k ry 
tycznego. W aneksie znajdują się m.in. dokum enty dotyczące dziejów 
tea tru  wileńskiego, jego repertuaru  w  latach 1815-1824 oraz recenzje 
sztuk zamieszczone na łamach ówczesnej prasy, a w obszernych przypi
sach do poszczególnych rozdziałów znajduje się wiele m ateriału  biblio
graficznego.
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