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... Żeby uniknąć nieporozumień, zostawmy na boku najpierw 
alegorię, czyli przenośnię, to jest umowne obrazowe przedstawienie 
oderwanych pojęć, głównie za pomocą personifikacji. Bardzo 
wyraźnie odróżnijmy też symbol od znaku, który jest symbolem 
skonwencjonalizowanym, umownym połączeniem widzialnej 
formy z przedstawieniem konkretnej i jasno określonej pojęciowej 
treści. Alegoria i znak są ściśle związane z pracą świadomości. 
Żywy symbol jest w odróżnieniu od innych, formą otwartą, 
niejednoznaczną, wezwaniem do specjalnego rodzaju interpretacji , 
do pracy duchowej, nie zawsze świadomej i nie zawsze pojęciowej . 

Co więcej, według Junga, symbol jest jedyną formą wyrażania się 
nieświadomości, wręcz jej strukturą, związaną z bardzo aktywnymi 
napięciami emocjonalnymi. Symbol jest żywym mechanizmem 
interpretacyjnym. Możliwości interpretacji zależą zaś od naszej 
zdolności do przekraczania ram dosłowności i oczywistości . Na 
przykład ślady stóp na piasku mogą być znakiem, że przeszedł 
tędy człowiek- jednak w pewnych okolicznościach mogą stać się 
symbolem naszej drogi przez pustynię do oazy życia, do jego źródła. 
Albo weźmy inny przykład - krzyż, który w pewnych sytuacjach 
jest tylko znakiem, w innych zaś symbolem. Jako znak jest nie 
budzącym wątpliwości potwierdzeniem przynależności do 
określonego Kościoła; jako symbol zawiera w sobie treści 
odnoszące się do pionu i poziomu, męskości i żeńskości, światła 
i ciemności, duchowości i materialności, kosmicznego drzewa, 
drabiny Jakubowej. Chińskim odpowiednikiem tej kosmicznej 
zasady jest Jang i Jin. Wszelka twórczość artystyczna, rozumiana 
jako poszukiwanie prawdy, jest w swej najgłębszej istocie 
symboliczna, ponieważ jest duchowa. 

Byłoby naturalnie uproszczeniem twierdzić, że odnosi się to 
do każdej sztuki, ponieważ trzeba odróżnić sztukę uprawianąjako 
pewien rodzaj świeckiej metafizyki od różnych innych sztuk, 
których celem jest czysty opis piękna widzianego świata, 
dekoracyjny luksus lub konsumpcja na rynku masowej kultury. 

Stanisław Fijałkowski 



,.. 

Modlitwa do Anioła 

SClENIGZNA LEKTUJ1A Fllf1MY llTW AJff EJ 

() 

Kiedy w 1823 roku Mickiewicz oddawał do druku część Il i IV 
swego poematu dramatycznego, dał wyraz przeświadczeniu, że 
jest to dzieło o „poczwarnej kompozycji". Kiedy w 1832 roku 
dorzucał do Dziadów część Ili, ustalił nową kolejność fragmentów 
(Il - IV - III), wprowadzając owo niesławne zamieszanie wśród 
cyfr, które już na zawsze pozostanie zgryzotą dziatwy szkolnej. 
Część czwarta idzie przed częścią trzecią, bo w gruncie rzeczy jest 
częścią drugą ... Od tego to nieporządku zaczyna Polak swoje 
obcowanie z największym narodowym dramatem. 

W ostatnich latach teoretycy literatury powołali do życia całe 
zagadnienie romantycznej „formy otwartej". Maria Janion, 
omawiając z tego punktu widzenia również i mistyczne dramaty 
Słowackiego pisała: całość „wielowariantowa, alinearna, 
migotliwa, w której biegną równocześnie pulsujące wątki". Ma 
to być rzeczywistość „epifaniczna i \Vulkaniczna", objawia się 
w rozbłyskach , „wybucha to większymi, to mniejszymi 
skupieniami". Maria Janion uważa, że to pozytywiści narzucili 
nam przekonanie, że romantyczne dzieła otwarte są rumowiskiem 
odłamków. Oni także zadecydowali o tym, że późne dramaty 
Słowackiego drukuje się jako podzielone zjednej strony na utwór 
główny, czyli jakiś ciąg uznany za spójny z uwagi na względy 
fabularne, z drugiej na dodatki, tak zwane „warianty". Ta praktyka 
wydawnicza wydaje się dziś wielce problematyczna. 

Ryszard Przybylski, kiedy pisał o Dziadach jako o „formie 
otwartej", jako o „dziele fragmentarycznym", uznał za słuszne 
przywołać Gombrowicza i jego pomysł na temat niedojrzałości, 
polskiej wiecznej niedostateczności. Uważał jednak, na przekór 
Gombrowiczowi, że otwarta forma romantyczna nie jest pochodną 
polskiego braku formy, lecz zupełnie inaczej: pochodzi z ironicznej 
wiedzy romantyków o naiwności tych, którzy ufają w możliwość 
pełnego poznania świata. Otwarta struktura Dziadów ma też być 
wyrazem dramatycznej świadomości, że sensu egzystencji -
zarówno zbiorowej jak i indywidualnej - poznać nie można. 
Forma zamknięta miałaby być więc wyrazem tego samego 
złudzenia, jakie prowadziło filozofów do budowania koherentnych 
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systemów. Według Przybylskiego forma otwarta naszego dramatu 
narodowego stanowi więc raczej o naszej wyższości, a nie niższości 
- jak chciał Gombrowicz - wobec kulturalnej Europy. Może być 
też zachętą do uniwersalnej, w przeciwieństwie do wąs ko 
narodowej , lektury dzieła. 

,,Dziadów nie można było skończyć , ponieważ życie ludzkie 
i historia narodu są w nich jedynie ciągłym i trwałym 
niedokonaniem" - mówi Przybylski . „Każdy zaś czytelnik 
Dziadów już wówczas otrzymywał w darze swój „trud dziejów": 
wieczne niedoodczytanie arcydzieła, którego poetycki żar został 

„ rozniecony w romantycznej „formie otwartej " . 

o o 
Lektura formy otwartej Dziadów, w tym też ich lektura sceniczna, 
jest więc paradoksalnym zadaniem, z którym nas poeta pozostawił. 
Hi storię scenicznego odczytywania Dziadów można widzieć jako 
spór pomiędzy zgodą na fragmentaryczność, na luźną strukturę 
„pulsujących wątków" - a próbami scalania czegoś, co jest całością 
niedopowiedzianą. Zwolennicy szukania w inscenizacji jedności 
dramatycznej mają prawo powoływać się na słowa samego poety, 
który napisał o swoim utworze, że na razie oczekuje on na 
rozwinięcia, które powiążą fragmenty i uczynią zeń „całość 
organiczną" . Do tego zresztą, jak wiemy, nigdy nie doszło. 

Co jest owym lepiszczem, z którego chcielibyśmy niel;jlZ 
przyrządzać klej , który powiąże fragmenty? Czy nie pewne zasady 
tradycyjnej operacji dramaturgicznej, w tym głównie zasada 
nawarstwiania emocji? To jest ta rzecz w dramacie, którą kochamy 
i do której bardzo jesteśmy przywiązani : nawarstwianie efektu 
dramatycznego. Może właśnie ono tworzy sceniczną całość 
z utworu o formie otwartej. Nie żądamy tego, kiedy oglądamy 
sztuki Witkiewicza czy Różewicza, ale od dramatu romantycznego 
oczekujemy tego drogocennego kleju fabuły, a przede wszystkim 
emocji. 

Sprawa Dziadów jest oczywi ście nieporównanie bardziej 
skomplikowana. Szczególnie, jeśli zważymy fakt wpływu tego 
dzieła na życie narodu. W naszym narodowym doświadczeniu 
Dziady przybierają formę nierozerwalnej , spójnej całości. Dziady 
są przecież mitem, mitem stworzonym przez poetę, tak jak było 
z Eneidą czy z Boską Komedią. To, co jest w nich mitem, czyni 
z nich całość absolutnie jednolitą. Spojoną nie tylko przywiązaniem 
narodu do dzieła, ale przede wszystkim doświadczeniem pokoleń. 
Dziady bowiem z niewiarygodną ści sło ś cią sprawdzały się 
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historycznie, od powstania listopadowego, poprzez szubienice 
Murawiowa, po piekło dwudziestego wieku na wschodnich 
ziemiach Rzeczypospolitej, a nawet i w historii powojennej. Nasza 
wyobraźnia na temat tego dzieła jest więc jakoś uwięziona 
w naszym historycznym doświadczeniu. Chętnie traktujemy je jako 
jednoznaczne, choć nie we wszystkim jest ono takie jednoznaczne ... 
Ta potrzeba jednoznaczności komplikuje nasze konfrontowanie 
się z zadaniem lektury dzieła otwartego. 

W tym napięciu między szczodrą otwartością dzieła 
a strzeżoną integralnością narodowego mitu rozgrywa się 
odczytywanie Dziadów przez kolejne pokolenia, z których każde 
dodaje coś do scenicznej lektury poematu. W tym napięciu tkwimy, 
nie umiejąc ciągle jeszcze uniwersalnie (nie - jak to nazwał Miłosz 
- jako „parafialnego misterium") odczytać Obrzędu 

i Widzenia księdza Piotra. A zagadnienie „kaskady tyraństwa", 
zagadnienie Rosji? A spór z Bogiem, i z jakim Bogiem, w Wielkiej 
Improwizacji? Tematy religijne w całym okresie powojennym były 
tabu, wcale nie tylko ze względów politycznych. Sceniczna lektura 
Dziadów jest młoda, datuje się dopiero od czasów Wyspiańskiego. 
Jego,pełna skupienia wersja, która działa się na cmentarzu, została 
bodaj niesłusznie zapomniana na korzyść zwycięskiej koncepcji 
monumentalnej Leona Schillera, a niektóre konsekwencje 
wyciągnął z niej dopiero Kantor. Te tematy uniwersalne, 
a związane z zagadnieniem świata nadzmysłowego, zostały 
powstrzymywane niejako w stanie niemowlęcym . Szansa lektury 
uniwersalnej Dziadów być może dopiero teraz się otwiera. 

Problem dzieła fragmentarycznego jest problemem 
dojrzałości artystów, ale także społeczeństwa. „Do lektury takiego 
dzieła społ_eczności muszą dorosnąć" - powiada Maria Janion. 
Niedojrzałość pozytywistów wyrażała się w potraktowaniu 
mistycznych dramatów Słowackiego jako chaosu. 

() () () 

Nie wolno oczywiście głosić, jakie ukierunkowanie scenicznej 
lektury Dziadów służy dzisaj odkryciu z mitu warstw sztucznych, 
pewnych skamienielin, które stoją między nami a wieloznaczną 
czystością mitu. Prawdopodobnie wiele tu może być wariantów, 
wśród nich najbardziej nieoczekiwane, zależne tylko od siły 
indywidualnej wyobraźni. Także dotykanie, przeczuwanie, zdanie 
się na instynkt, który jest w nas często zablokowany. 

Forma otwarta może być rozumiana także jako otwarta 
przestrzeń, jako dramat w przestrzeni - przestrzenne 
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Siedem dobrych ucżynków w doskonalej formie geometrycznej 

rozwarstwienie dramatu. Kiedy dramat rozgrywa się w symbolu 
i słowie wzbiera w nas emocja, kiedy rozgrywa się w przestrzeni -
rejestrujemy raczej kolejne niepokoje. Powstają i gasną 
poszczególne hierofanie. Kto wie, czy taka struktura nie zbliża 
się czasem do artaudowskiego „nieporządku o płonących 
wyglądach". 

Pod spodem jest rygor, dyscyplina faktury, tak jak na 
współczesnym płótnie . Przesianie sztuki nowoczesnej mówi przede 
wszystkim o oszczędności, i nie zaleca wzmacniania, 
nawarstwiania emocji. Każe co chwila stawiać im kres, kiedy tylko 
się urodzą, tak samo czyni z następnymi i następnymi . Odmawia 
zlepiania rozpadłego świata zdradliwym klejem uczuć . Dla takiej 
nowoczesnej przestrzennej wrażliwości i dyscypliny kanon jest 
interesujący tylko o tyle, o ile można zobaczyć go w płonących 
strzępach . Nie wiemy zresztą, czy przypadkiem nie jest to prawda 
o realnym stanie narodowego kanonu. Ten typ wrażliwości spotyka 
się też z romantyczną ironią. Przecież nie wiemy zbyt dokładnie , 

co jest zabawą, a co jest śmiertelnie poważne . 

Małgorzata Dziewulska 

o o o 
Autor wszystkich reprodukowanych w programie obrazów 

Stanisław Fijałkowski 
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There are more things in Heaven and Earth, 
Than are dreamt of in your phdosophy 

Shakespeare 

Są dziwy w niebie i na ziemi, o których 
ani śniło się waszym filozofom. 

o o o 

Ich hob a/le murbe Leichenschleier auj,' die in Siirgen 
lagen - ich entfernte den erhabenen Trost der Ergebung, 
bloss um mir immer fort zu sagen: „Ach, so war es ja 
nicht!- Tausend Freuden sind aufewig nachgeworfen in 
Grufte und [duj stehst allein hier und uberrechnest siei" 
Durftiger! Diirjiiger! Schlage nicht das ganze zerrissene 
Buch der Vergangenheit auf! ... Bist du noch nicht trauring 
genug? 

Jean Paul 



Podniosłem wszystkie zmurszałe całuny leżące 

w trumnach; oddaliłem wzniosłą pociechę rezygnacji, 
jedynie po to, by sobie wciąż mówić: - Ach, przecież to 
tak nie było! Tysiąc radości zrzucono na zawsze w doły 
grobowe, a ty stoisz tu sam i przeliczasz je. Nienasycony! 
nienasycony! nie otwieraj całkowicie podartej księgi 
przeszłości! ... Czyż nie dość jeszcze jesteś smutny? 

o o o 

ŚWIĘTEJ• PAMIĘCI 

JANOWI• SOBOLEWSKIEMU 
CYPRIANOWI • DASZKIEWICZOWI 
FELIKSOWO • KÓŁAKOWSKIEMU 

SPÓŁUCZNIOM • SPÓŁWIĘŻNIOM • SPÓŁWYGNAŃCOM 
ZA MIŁOŚĆ • KU OJCZYŻKIE • PRZEŚLADOWANYM 

Z TĘSKNOTY • KU OJCZYŹNIE • ZMARŁYM 
W ARCHANGIELU • NA MOSKWIE • W PETERSBURGU 

NARODOWEJ• SPRAWY 
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