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Lech Raczak 
Noty o •ziadach 
(wybór) 

Dziady Mickiewicza wywodzą się z tego 
samego obrzędu, co grecki teatr, a więc teatr 
w ogóle. Nie przypadkiem. I tym bardziej nie 
jest przypadkiem, że geneza zjawiska teatru 
wiąże się z tymi ludzkimi wysiłkami, które -
daremnie - miały przezwyciężać śmierć. (Od 
słowa resurrexit - „zmartwychwstał" -
zaczyna się udokumentowana historia teatru 
w Polsce - znów przypadek, i znów zbyt 
znaczący, by pomijać go przy rozważaniach 
na temat Dziadów.) 

Jeśli więc teatr jest próbą zmartwych
wstawania czy wskrzeszania (nie ciał, 
duchów, wspomnień, opowieści, his 
śmierć czyha przed progiem sali. 

My, widzowie, przychodzimy ta 
uczestniczyć w ożywianiu tych, którzy 
dawno zmarli, bądź nie istnieli cie 
nigdy. A teraz wstępują w ciała aktorów 
nazywało się kiedyś opętaniem. 

* 

Lubię synów, te nasi przyszli 
towarzy 

(cz. Ili, se. 1 więzienna, w. 89) 

Trzy pokolenia przeszły, 
jak nas przemoc drę 

Męczyła ojców naszych, 
dzieci, wnuków męczy! 

(cz. 111, se. VII Salon warszawski, w 7 

Dziady w 2007 roku zderzą się z publi
cznością, której po raz pierwszy od powstania 
utworu nie będą dotyczyć powyższe cytaty. 
Tak więc najmłodsza (i najważniejsza) część 
widowni znajdzie się nie tylko wobec odleg
łych, historycznych opowieści, ale co gorsza 
wobec wspomnień, które w bliskości faktów 
politycznych nieuchronnie przemieniają się 
często w rodzaj kombatanckiego ględzenia. 
Oczywiście poetycka jakość mickiewi
czowskich opowieści może zrównoważyć 
banalność procesu opowiadania. Głównym 
problemem nie jest jednak tekst, ale sama 
sytuacja „wieczoru wspomnień", „spotkania 
kombatantów", „sea nsu patriotyczno
historycznego", którym jest i obrzęd, i przed
stawienie Dziadów. 

Ostatni uczestnicy spisków, powstańczych 
rć, demonstracji i walk ulicznych, bywalcy 

ów, więzień i ośrodków internowania są 
w znacznej liczbie brzydko podstarzałymi 
jonariuszami, zgorzkniałymi, bo niespeł-

ymi przywódcami, lub poranionymi przez 
system ofiarami zmienności świata, albo 

ami prowincjonalnych rynków. Nie wy
się więc szczególnie pożądanymi part

mi rozmowy dla młodego pokolenia. 
cili bowiem - żyjąc zbyt długo, nie umiera
młodo! - mitotwórczą siłę, atrakcyjność i u

ć. Łysiny, wylewające się zza paska 
chy, pękate pośladki, zmarszczki i roz
ne szminki (mówimy bowiem też o jakże 
eh heroinach niedawnej przeszłości), 
rdla ściśnięte krawatami, chrapliwe gło
ółkłe zęby i mania gadania, gadania, 

la, knucia, spiskowania (przeciw nie
m towarzyszom walki) nie są rekomen
żadnej sferze komunikacji społecznej, 



zwłaszcza w sztuce. 
Cóż więc z nimi - naszymi wypróbowanymi 

przyjaciółmi - zrobić? 
Co zrobić z aktem spotkania świadków -

męczenników, uczestników - heroicznej i tra
gicznej historii z tymi, którzy tkwią niewinnie 
w teraźniejszości bezrefleksyjnej, ulotnej i 
powszedniej? 

Trzeba niedobitkom historii dać szansę : 
niech z ich (naszych) martwiejących ciał 
wyrwą się na świat dawne, młode dusze. 
Niech śmiertelność, umieralność, szpitalna 
degradacja ich ciał będzie szansą dla du
chów ich przeszłości. Komunikacja może 
odbywać się między zaświatami a światem , 
pomijając śpiące, cierpiące, jęczące, gada
jące niezrozumiałymi językami ciała . 

Dajmy im (nam) satysfakcję: niech śnią 
siebie młodych. 

* 

Dziady, o których mówi się słusznie jako 
o manifeście romantycznego indywidua
lizmu, są dziś najpełniejszą kolekcją zbio
rowych, narodowych mitów, symboli, 
alegorii, strachów i wiar pokoleń Polaków. 
Idąc tym tropem można (należy!) zbioro
wość uczynić bohaterem spektaklu. Bo sa
mobójcze rozterki z powodu n iespełnionyc 
lub zawiedzionych miłości przeżywają 
tysiące wrażliwych chłopców wszystkich ge
neracji i tysiące chłopców wszystkie 
pokoleń w Polsce przeżywało doświadcze 
nia więzień, , obozów (łagrów i lagrów), inter
nowań, deportacji , przesiedleń ... I tysiącami 
ścierali się oni z Bogiem. 

Je$1i Konrad powiada, że nazywa się Milion -
idźmy tym tropem. Pokażmy pokolenia Kon
radów. I zbiorowego Gustawa wcześniej. I w 
konsekwencji wizję księdza Piotra przełóżmy 
na różne polityczno-religijne opcje; stała się 
ona jedną pokoleń narodowych mitologii, więc 
pokażmy jąjako legendę różnych zbiorowości. 

* 

Miałem poczucie, że w ostatnich latach 
Dziady mocno się zdezaktualizowały. Przez to 
praca nad spektaklem wydaje mi się ciekaw
sza. Ten tekst nadal zachowuje uniwersalność 
historyczną, a zwłaszcza eschatologiczną. 
Mnie zależało bardzo na tym duchowym 
wymiarze walki , klęski, przełamywania tej 
lęski, szukania zwycięstwa nad codzienną 
opresją. Czasy zmieniły się na tyle, że ten 
wątek stał się bardziej ewidentny i to jest 

iekawsze. Z drugiej strony Dziady napisane 
są mocno politycznie. W jaki sposób może to 
być jeszcze aktualne - oto największy problem 
Inscenizacyjny. Rozwiązania szukałem m. in. 

rzez przesunięcie uwagi z jednostkowego 
zbiorowe, pokoleniowe. W każdym razie nie 
e:tało mi na tym, aby zrobić spektakl o 
tyce, bardziej o historii - nie jako ciągu 
arzeń politycznych, ale przeżyć duchowych 

nych z tym, że jesteśmy w opresji, 
simy się z tego wyzwolić, przezwyciężyć 
bierny związane z nieszczęśliwą miłością i 

qgraniczenia narzucane nam gdzieś z góry, od 
Soga albo od natury. 





Terror Wielkiej Improwizacji 

Krwawnik to zioło malownicze i pożyteczne, z9obi łąkę orientalnym kształtem, wygląda jak przyjaciel 
modernizmu. Bujnie żyjąc zabiera sąsiadującym z nim roślinom tlen i skazuje na mroczną wegetację. Jego 
łapczywość przekracza - i tak giętką - linię dobrego smaku. Pomimo przemocy łąka pozostaje wykwintnym 
dziełem sztuki. Czyli charakteryzuje się prostotą. 

Dziady nie powlekają się korozją, ciągle można nimi oddychać, gdziekolwiek zbliżymy twarz. Najlepszym 
sojusznikiem tego dramatu jest teatr, który może powściągnąć zachłanność Wielkiej Improwizacji i odkryć 
artyzm całości, w której równouprawnienie jest niepodważalnym priorytetem. 

W ostatniej części Dziadów geniusz Mickiewicza pokazuje nam, jak powinien wyglądać idealny reportaż, jak 
opisywać rzeczywistość, byśmy mogli poczuć zapach, smród, zobaczyć kolory i błoto, zrozumieć rozpacz 
kibitki. 

Przedmieścia stolicy to „Świeżo małpione klasyczne ruiny". Czasowo puste, wyglądają jak nasze pełne 
nostalgii, smutne blokewiska. Budulcem tych gmachów jest ludzkie nieszczęście; analogie do naszych czasów 
są oczywiste. 

Teraz tu pusto. Dwór w mieście zimuje, 
I dworskie muchy, ciągnące za wonią 
Carskiego ścierwa, za nim w miasto gonią. 

Petersburg - stolica Rosji, miasto złe i przewrotne; rzadko w literaturze można spotkać tak celną fotografię 
wszeteczeństwa. Mickiewicz w tym opisie zaprezentował swoje nieograniczone możliwości poetyckie i 
najwyższej próby umiejętności dziennikarskie. Trudno jest połączyć ironię, sarkazm z prawdziwym, ludzkim 
bólem i strachem; w tym dramacie te antynomie zlewają się w klarowną metaforę, niestety jeszcze nie nazwaną. 

Prz!Jiąwszy nową wiarę i sumnienie, 
\V szyscy się zeszli w jedno zgromadzenie. 
Napis: Tu strqje damskie - dalej. Nuty; 
Tam robią: Dzieciom zabawki - tam: Knuty. 

Droga do Rosji napisana jest alfabetem Braille'a, strofy są pełne wypukłych liter. Czytając tę „syberyjską drogę 
krzyżową", czujemy pod palcami ~rudy złego śniegu i musimy pogodzić się z tym, że powieki są ciągle 
nabrzmiałe, zamarzają. 

Dróg tych nic dqjrzeć w polu między śniegi, 
Ale śród puszczy dośledzi je oko: 
Proste i długie na p6łnoc się wloką; 
Świecą się w lesie, jak w skałach rzek b iegi. 

Oto nowy gatunek literacki: reportaż poetycki . Mickiewicz jest twórcą tego gatunku i tylko on potrafi 
swobodnie operować tym obiektywem. 

Salony Nowosilcowa 

Są tam, gdzie urzęduje. Okrutny carski urzędnik, oddelegowany do psiej służ9y. A jednak bezstronne oko 
poety oddało mu sprawiedliwość. Nie jest to Kałmuk, który krwawe ręce ociera o sukno służby, ani potwór 
wykonujący własnoręcznie egzekucję. Nowosilcow jest dyplomatą grającym o własną karierę. Polacy -
przyczynek do awansu. Przecież car czeka. 
W dramacie mamy przeważnie do czynienia z cieniem portretu, szkicem zaledwie. Dziady złamały stereotyp. 
Dostajemy pełnok1wisty p011ret cyni ka, obdarzonego czarnym poczuciem humoru celnym w sytuacjach, które 
tylko z pozoru mogą nie śmieszyć. Czym dla karierowicza jest śmierć? Trudno jest zawrzeć tak mistrzowską 
prozę w utworze scenicznym. Jeszcze trudniej pisać o swoistej wrażliwości wroga. 

Senator 
\Vjakim klasztorze braci wo hve? 

Ks.Piotr 
U bernardynów. 

Senator 
A u dominikanów pewnie masz kuzynów? 

Lub kwestia, która rozśmieszyłaby nawet przeciętnego Anglika: 

A czy wiesz, mnichu, że ja mógłbym cię powiesić, 
I obaczym, czy przeor potrafi cie wskrzesić. 

Dramat, proza, poezja - synkretyzm szalonego galopu. 



Maciej Rembarzjest poetą. Lista jego dotychczasowych życiowych zajęć jest iście poetycko 
różnorodna. Nie ukończywszy studiów na polonistyce w Poznaniu, gdzie jednocześnie działał 
w stude~ckim ~a,barecie, zabrał si~ za szlachetny fach konwojowania byków w pociągach, aby 
następnie podJąc pracę w domu dziecka na wielkopolskiej prowincji, hodować owce na jeszcze 
głębszej prowincji, tworzyć slogany dla agencji reklamowej. Wszystkie te czynności nie 
przeszkodziły mu w pisaniu. Gdy zapełnił już pełnymi poezji skrawkami papieru przysłowiową i 
realną zarazem szufladę - a był to rok 1992 - opublikował kilka wierszy w periodyku „Czas 
Kultury". W rok póżniej światło dzienne ujrzał pierwszy tomik poety - Nikomu nieznana 
bohema. Kolejny, pt. Lucidum lntervallum, ukazał się sześć lat póżniej; trzeci zaś, Wiersze 
naprawdę miłosne, w roku 2004. Wtedy też Lech Raczak wystawił w gnieźnieńskim Teatrze im. 
Aleksandr.a Fredry ~emba~zową. przeróbkę Skąpca Moliera i adaptację Trans-Atlantyku 
Gombrowicza. Na teJ samej scenie w 2005 roku miała miejsce premiera oryginalnej sztuki 
poety pt. Kuku na muniu, czyli przeprosiny śmierci (reż. Tomasz Szymański). 

SPOŁECZEJiIST\r/O POLSKIE POCZĄTKU XXI WIEKU 
O ARCYlJZIELE WIESZCZA 

wielogłos internetowy,r w skronmp w:w-oorze i or yginalnej szaciie 
ortograficznej 

Babba ~ga: ".Dziad;w" Mickiew±cza. Ostatnio przerabiam;w na polsk±m i się 
w tej książce zakochałam. Na razie Część II. ale resztę też mana zam±ar 
przeczy.'tać. 

banry_lou.: To s±ę srodze zaw±edz±esz. 

Z:iiy,rah_99i jak smiesz tak pisac?! .Dziady. Mickiewicza. kazda czesc. kazda 
l~n±jka teg~ u tworu to p_rz~ja w g eniuszu jednego z najdoskonalszy.eh 
pisarzy. jak.Lego udalo m.L s.Le spotkac na naojej sciezce zy;cia ... az sielezka 
w oku kreci na wspomn±enie przy.gody. z Dziadami: ... nieprzespana noc ... ale 
warto ... 

Babba ~ga: Nawet. jeśli reszta j·est do kitu, to druga i tak jest kol. 

Garr, sorr,: Gdy.by. Adam Mickiewicz j·eszcze zy.l, to by.nl go wlasnorecznie 
udusili 'len popapraniec zlamal mi dziecinstwo :i: zniecbecil w 
poczatkowy.nl okresie mego zy.cia do czy.tania ksiazek ... Nienawidze ... 

Elena: Ja tam do Mickiewicza n i c nie mam ... Podobał mi się "Pan Tadeusz". 
".Dziady." również ... Choć szczerze powiedziawszy. wolę Słowackiego. 

kar,leen: Uważam, że' ".Dziady." to oaraz jakicłtś schiz Adama Mickiewicza. 
który. wcale nie by.ł patriotą, bo który. patriota ucieka za granicę, kiedy. 
w jego ojcz:wżnie tle się dzieje? Tchórz, rozlelkan)i'" bawidamek, a nie 
patriota. Poeta pierwszorzędny., książka marna. 

eniglllax: Jak najbardziej się z tµ zgadzam. 
d „.Dziadów" wieje kiczem. 



aai'iiah: Tez się zgadzalll. ".Dziady.r" są nudne. 

Maxiiaaln;w 5: ZgadzaJll się z Ta bą. „.J.>z iady;'' to kicz l t ak jak pr a wie cala 
twórczość wieszcza. który.r wieszczT"ll. ale przecz;rtac trzeba i warto, 
choćby po to aby było za co wieszać zdechłe psy.r •a autorze 

.bla talka: .Dziady" to jedna z Jlloich ulubiony.ren książek. Potrafię wrócić 
do niej kilka razy w tygod.riiu . ".J.>z iadanli " jesteJll zachwycona. zarówno 
teaJllty,rką jak i kunszteJll arty,'Stycznyr1'l. Mickiewicz uwodzi Jllnie swoi111 
sloweJll pisanY":nl i koncepcją. Jednak nie wie•. CZY":nl Jllnie autor ".J.>ziadów" 
tak naprawdę oczarował i sprawił. że za każd.Y'Jlł raz eJll g dy czyta• 
".Dziady.". to się wzrusza:nl. 

Jł.hapsad~ „.Dziady." najgorsze szJllira jaką czytalaJll. Jak Jllożna do tego w 
ogóle wracać. a co dopiero kilka razy,rw t y.godniu?!? 

katarz!'Da_bosa: Zgadza:nl się zupełnie z twoją opinią. Gdy,rby nie by.rla to 
lektura to b"1" na niej nawet oka nie zawiesiła. 

kasiienkaaaa: powie• wprost: w liceuJll nie przeczy.rtalaJll tej lektury,r go 
końca. po prostu nie JlloglaJll. Ale po kilku latach przeczy.rtalalll ją cala 
spodobała Jlli sie Jlly,rśle ze wtedy,r j·ej nie zrozuJllialaJll, a teraz uwazaJll j·ą za 
jedno z na większy.reb arcy,rdziel w litera turze polskiej polecaJll gorąco 
ZMUSCIESIĘ 

Czarnoksiiężn;w WiilltU: .Dziady.r JllDie urzekly.r. Przecież wielka 
i:nlprowizacja i fragJllenty.r takie jak 'Nazyrwa:nl się Jllilijon bo za•ilione 
kochaJll i cierpię katuszę'. czy.r też 'a iJllię jego czterdzieści i cztery,r. krew 
da wny,rch bohatery', cala spoistość, niesaJllowicie napisane. Przecież au tor 
JllUsial być ge•iusze:nl. Przez tą lekturę JllaJll paradoksalne odczucia co do 
~ckiewicza i choć Jllial na walone w garach to zasługuje na uznanie. 

06au1eJ ea1 n~n~A~SL ' 
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