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+ STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

(15 stycznia 1869 - 28 listopada 1907) 

Malarz, poeta, autor projektów witraży oraz polichromii w krakowskich 
i lwowskich świątyniach, eseista, inscenizator, scenograf i reformator teatru, 

jeden z najciekawszych dramaturgów post-romantycznych, autor m.in . 
• Warszawianki", „Lelewela", „Meleagera·, „Protesi lasa i Laodamii", „Achilleis", 

„Leg endy", „Klątwy", „ Sędziów", „Bo lesława Smiałego " i .Ska łki", „Wesela", 

„Wyzwo lenia", „Akropolis", „Nocy listopadowej", „Sędziów" . 



Dziwny wieszcz 

... Ostatnim artystą polskim, któremu społeczeństwo przyznało tytuł 
wieszcza, był Stanisław Wyspiański. Był jednocześnie pierwszym 
pisarzem, któremu tę godność przyznano publicznie, chciałoby się 
powiedzieć oficjalnie, niemal urzędowo. Po premierze Wesela", 
w roku 1901, wręczono mu wieniec z magicznymi cyframi .44" mniej 
więcej tak, jak współczesnemu Polakowi wręcza się dowód osobisty 
z kilkucyfrowym symbolem, wyznaczającym mu właściwe miejsce 
pośród reszty obywateli tego kraju. 
W jedenaście łat po śmierci Wyspiańskiego Polska odzyskała nie
podległość . Wyspiański ciągle był wieszczem. Władzę w kraju objęli 
ludzie z gruntu wieszczeniu przeciwni. Wyspiański pozostał wiesz
czem, wprawdzie przewrotnym, ale wieszczem ... I ostatni paradoks 
tej biografii: normalni wieszczowie mieli trudne początki, wypę
dzano ich z podręczników, a w opinii publicznej rośli nieustannie. 
Wyspiański zyskał tę godność w bardzo młodym wieku, w podręczni
kach ciągle jest wielki, a w opinii publicznej maleje . 
... W 1907 roku umarł w Krakowie dziwny wieszcz. Nie tworzył legio
nów. Nie redagował politycznej gazety. Policjanci mijali go obojętnie. 
Chciał być dyrektorem teatru: sumował kolumny kosztorysów i badał 
regulaminy. Układał repertuar, lepił makiety, projektował gmachy 
teatralne. Publiczność patrzała na to z niedowierzaniem. Wieszcz, 
który lepi makiety? Patriotyczne wiersze nagrodziła srebrnym wień
cem. Za kandydaturą Wyspiańskiego na stanowisko dyrektora teatru 
padły w radzie miejskiej dwa głosy. 
Stanisław Wyspiański pozostał dyrektorem teatru wyobraźni . ( ... ) 
Wypadło mu żyć w okresie, w którym po raz pierwszy od wielu wie
ków teatr europejski zarysował się w samych fundamentach. Dostrze
gał przyczyny katastrofy i starał się jej zaradzić . Od Wyspiańskiego 
można się uczyć - tak samo jak od Appii czy Craiga - nie określonych 
rozwiązań, ale wykrywania problemów i poszukiwania dróg. 
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Wyspiański nie zatrzymał się na obmyślaniu nowego kształtu 
widowiska. Zapragnął jeszcze odnowić dawną jedność twórcy dra
matu i przedstawienia. Był to najważniejszy postulat w programie 
Craiga, tylko że sam twórca nie poważył się go urzeczywistnić. 
Wyspiański poważył się. A tego było trochę za wiele na siły jednego, 
nawet genialnego człowieka, pracującego cale jakże krótkie życie na 
peryferiach kraju podbitego: bez pieniędzy, bez mecenasów, nawet 
bez sprzymierzeńców i odrabiającego na dobitkę lokalne zaległości. 
Za takie ambicje trzeba płacić. Wyspiański zapłacił drogo i jako teo
retyk, i jako artysta ... 

Zbigniew Raszewski, Paradoks Wyspiańskiego, 

Pamiętnik Teatralny 1957 z. 3-4 



.Powrót Odysa", 

ukończony i oddany do druku niedługo przed śmiercią Wyspiań
skiego, jeśli nie liczyć szkolnej inscenizacji w krakowskim Gimna
zjum nr III z 1916 r. z uczniem Władysławem Krasnowieckim w roli 
Odysa, czekał na prapremierę dziesięć lat. Odbyła się ona za sprawą 
ówczesnego dyrektora Teatru Miejskiego w Krakowie Adama Grzy
mały Siedleckiego 24 listopada 1917 r. Reżyserował Józef Sosnowski. 
Po 1945 r .• Powrotem Odysa" zainteresowali się m.in. reżyserzy 
Tadeusz Kantor (1945), Irena i Tadeusz Byrscy (1958), Jerzy Hoff
man (1968), Jerzy Goliński (1969), dwukrotnie Wojciech Jesionka 
(1971 i 1972), także dwukrotnie Krystian Lupa (1981 i 1999), Bartosz 
Zaczykiewicz (2006). 

- Rola .Powrotu Odysa" jako swoistej pointy światopoglądowej 
twórczości Wyspiańskiego - pisze Ewa Miodońska-Brookes - zda-
je się maleć w tych syntezach badawczych, które prezentują autora 
.Wesela" przede wszystkim jako autora opętanego ideą ojczyzny, jako 
spowiednika czy nawet egzorcystę świadomości narodowej, a zara
zem jej czciciela i wskrzesiciela. („.) Interpretacje wątków świadomo
ści narodowej, diagnozy egzystencji zbiorowej Polaków, określają ra
czej postawę Wyspiańskiego jako aktywną walkę o pożądany kształt 
tej świadomości, postawę wyznaczającą postulaty i perspektywy dla 
jej przekształcenia i pobudzenia do życia . („.) 
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Ojczyzna 

istnieje tylko wtedy - gdy istnieje też obczyzna; nie ma .swoich" -
- gdy nie ma .obcych". Od stosunku do .obcych" bardziej niż od 
stosunku do .swoich" zależy kształt patriotyzmu. jest w tym zawsze 
coś paradoksalnego, że miłość do kraju i do własnego narodu okreś
lana być może dopiero przez stosunek do innych krajów i innych 
narodów, lecz jest to paradoks właściwy wszelkiemu myślowemu 
i uczuciowemu wyodrębnianiu. 
Kto to są .swoi" - a kto .obcy"? Czy się różni .mój" kraj - od nie 

.mojego"? Mój naród - od nie mojego? Nie chodzi w tych pytaniach 
o jakieś treści opisowe. ( ... ) Rzecz nie w stwierdzeniach opisowych, 
a w wartościach i ocenach: czy uważamy się za lepszych - czy tylko 
za innych; czy sądzimy, że w tej inności jest jakaś szczególna war
tość- i jaka?; czy uważamy, że przysługują nam z jakiegoś tytułu 
szczególne prawa i przywileje - a może obowiązki. Zależnie od odpo
wiedzi na te pytania wyznajemy różne patriotyzmy ... 

Jan Józef Lipski, Dr.lie ojczyzny, dwa patriotyzmy 
(w:) Tunika Nessosa, PEN, Warszawa 1992 
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Patriotyzm 

- wedle konwencjonalnego poglądu inteligencji polskiej - wyraża 

miłość ojczyzny i własnego narodu bez narodowego egoizmu, eks
pansjonizmu i ksenofobii . Brzmi to ładnie, ale jest w istocie nader 
wątpliwe. Egoizm grupowy, a w szczególności egoizm państwowy, 
odmowa stosowania w polityce uniwersalnych standardów etycznych, 
ekspansjonizm i ksenofobia są przecież zjawiskami o wiele starszy
mi niż nacjonalizm, a więc nie mogą być jego wyróżnikiem; mogą 
natomiast bez logicznej sprzeczności łączyć się z wszelkiego rodzaju 
patriotyzmami. Romantycy polityczni, w szczególności romantycy 
polscy, potępiali polityczny immoralizm i egoizm państwowy z pozy
cji nacjonalizmu właśnie; nacjonalizmu romantycznego, wierzącego 
w narody jako .kreacje boże", zbuntowanego przeciw egoizmowi 
i immoralizmowi ponadnarodowych, a więc .sztucznych" monarchii 
legitymistycznych. Mesjaniści polscy definiowali naród jako .gro
madę duchów o wspólnym przeznaczeniu". Mickiewicz podkreślał 
niezależność tak pojętego narodu od ojczyzny jako .kawału ziemi 
opisanego granicami"; Słowacki dowodził, że .duchy polskie" wcieli
ły się w republikanów Nowogrodu i Pskowa, o narodowości bowiem 
stanowi misja a nie geografia. Było to skrajną .deterytorializacją" 
pojęcia narodu, mającą uzasadnić pogląd, że Polakiem, i to Polakiem 
w najwyższym stopniu, można być również po utracie własnego 
bytu państwowego i po wygnaniu z ojczyzny. Określanie tych idei 
ogólnikowym mianem .patriotyzmu" jest więc bardzo nieadekwatne 
i mylące. ( .. . ) 

Andrzej Walicki, Czy możliwy jest nacjonalizm liberalny? 
Znak 3/1997 



W Polsce 

zwykło się na ogół przyjmować, że nasz naród zaczął się formować 
w Rzeczypospolitej jako naród państwowy, polityczny, obywatelski, 
choć zrazu tylko szlachecki, natomiast po rozbiorach jego spoiwem 
stała się kultura, stopniowo udzielana wszystkim klasom społeczeń
stwa przynajmniej w granicach jego etn icznej os i adłości.( ... ) jednak 
teoretyczne rozważania o narodzie zdają się w jednym ze swych 
nurtów zmierzać w przeciwnym kierunku. Zrezygnowano już wpraw
dzie z czynnikowych definicji narodu - jako wspólnoty języka, albo 
terytorium, albo państwa, aliści naród jako .wspólnota kultury" jest 
wciąż wyobrażeniem obiegowym. ( ... )Czy jednak poczucie narodowe 
ludzi, którzy mało co pamiętają z .Pana Tadeusza" czy nic nie rozu
mieją z .Wesela", a powstanie warszawskie mylą ze styczniowym, czy 
ich poczucie polskości i przywiązanie do ojczyzny jest słabsze niż 
u strażników skarbca narodowej kultury? Nic mi nie pozwala odpo
wiedzieć na to pytanie potwierdzająco. Ostatecznie wielu ludziom 
dla celów ich duchowej samoidentyfikacji wystarcza ubogie instru
mentarium symboliczne: nazwa, sztandar, okrzyk, hymn (zwykle nie
miłosiernie fałszowany) - i ktoś obcy dla kontrastu ... Kułturalistycz
na koncepcja narodu wydaje mi się pięknym mitem intelektualistów . 
... Ludzka potrzeba przynależności do rozpoznawalnej długowiecznej 
wspólnoty, która nie rodzi się i nie umiera wraz ze mną, i mocno 
z nią związana potrzeba uznania albo szacunku, dumy i godności 
zdają się niezbywalnym atrybutem naszej społecznej natury. I tak już 
jest, że w czasach rosnącej ruchliwości ludzi porzucających rodzinną 
wieś i mieszania się spójnych kiedyś społeczności etnicznych afiliacja 
narodowa stała się w naszej cywilizacji najskuteczniejszą, choć prze
cież niejedyną formą zaspokojenia tych potrzeb. Są bez wątpienia 
ludzie, którzy odczuwają je słabo, są inni, dla których identyfikacja 
narodowa staje się rdze niem poczucia tożsamości i głównym źró
dłem sensu życia i sensu ofiary z życia. 
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... Pytanie, które mnie trapi, dotyczy tego, jak potrafimy uformować, 
zwłaszcza w młodych sercach i umysłach, tę niezbywalną potrzebę 
zbiorowego samookreślenia. Czy z fermentu dzisiejszego czasu wy
chynie poczwara nacjonalizmu zakisłego w kompleksach, wietrzące
go ze wszystkich stron spiski i napaści, nienawidzącego obcych, plu
jącego na Europę i czczącego ojczyznę podkutym butem, wrzaskiem? 
Czy, przeciwnie, osadzi się kryształ patriotyzmu dojrzałego, wzbo
gacającego życie duchowe człowieka, pobudzającego indywidualną 
ambicję i narodową dumę do sprostania wyzwaniom cywilizacyjnym 
i do tworzenia nowych wartości kulturalnych? Najpewniej będziemy 
mieli i jedno, i drugie ... 

Jerzy Jedlicki, Nacjonalizm, patriotyzm i inicjacja kulturowa 
Znak 3/1997 



Kurs na restaurację 

... Socjologia, politologia i psychologia społeczna z pewnością nie 
powiedziały jeszcze ostatniego słowa o przemianach zachodzących 
od 1989 roku. 
Dlaczego formacja bez przyszłości, a w gruncie rzeczy bez teraź
niejszości - mam na myśli "czerwonych" - jest tak systematycznie 
zwalczana przez "solidarnych" wszystkimi dostępnymi środkami? 
Nie mieści się to w ramach normalnej kłótliwości demokratycznej czy 
wielopartyjnej rywalizacji. Zapowiedziane przejście do tzw. IV Rze
czypospolitej miało polegać głównie na wzmożeniu walki z "czerwo
nym", co już się dzieje.( ... ) 
O ile "solidarni" patetycznie akcentują własną tożsamość, to "czer
wonych" cechuje wykrętne stanowisko w sprawie swojej tożsamości, 
na pewnym poziomie świadomości posunięte do samonegacji. "So
lidarni" heroizują swoją przeszłość, ci drudzy ją odwartościowują, 
"wybierają przyszłość". "Solidarni" - zasadnie lub nie - wpisują się 

w tradycję patriotyczną i odwołują do mitologii narodowej; jest to 
formacja bardzo "kulturalna" w tym znaczeniu, że z rezerwuaru kul
tury narodowej i religijnej czerpie symboliczne środki walki politycz
nej. Po stronie "czerwonych" zdumiewa obojętność, niewrażliwość 
na kwestie kultury; można mówić o ich samowykluczeniu się z kultu
ry narodowej. Aspektem akułturalnościjest odrywanie się od swoich 
korzeni historycznych i obywanie się bez własnej tradycji ... 
Obóz "solidarnych" głosi apologię II Rzeczypospolitej; za legalny 
i prawowity deklaratywnie uznaje emigracyjny rząd londyński; 
emigrację powojenną stawia moralnie i politycznie wyżej niż 
krajową pracę organiczną; rehabilituje ziemiaństwo, zwłaszcza 
kresowe, i w wielu innych sprawach przyjmuje stanowisko typowo 
restauracyjne. Komentarzem do kursu na odtwarzanie stosunków 
politycznych i społecznych IIRP mogą być następujące słowa Leszka 
Kołakowskiego sprzed 30 łat: "Nie widzę, by były potrzebne polemiki 
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z takimi, co myślą o powrocie do układów politycznych przedwojen
nych, bo jeśliby tacy istnieli, to wystawialiby sobie świadectwo umy
słowej niepoczytalności i nie warto by doprawdy energii tracić na ich 
zwalczanie". (O nas samych, paryska "Kultura", czerwiec 1975). Istot
nie, w kursie na restaurację jest coś niepoczytalnego, i rzeczywiście 
dyskusja z tymi, którzy ten kurs usprawiedliwiają lub go pobudzają, 
jest bezcelowa z powodu ich umysłowego zasklepienia. W tym sensie 
słowa Kołakowskiego są dziś równie słuszne, jak były 30 łat temu ... 

"Czerwoni" albo są zakłopotani, albo zrezygnowani wobec nawały 
propagandowej, jaka na nich spadła i w tym stanie ducha przyjmu-
ją z małymi zastrzeżeniami poglądy przeciwników. Dla "polityki 
historycznej" nie mają zrozumienia takjak dla kulturowego instru
mentarium polityki. Widać w tym jakąś poczciwość, ale również 
prostaczkowatość, a może cynizm. W kwestiach moralnych istnieje 
następująca różnica: "solidarni" (najpierw mniejszość, a następnie 
cała formacja) za najwyższy nakaz etyki w życiu publicznym uznali 
odwet i zemstę. Dzięki kulturze potrafili ten nakaz ubrać w symbole 
i metafory religijne, tak że zdaje się on górować nad powszechnymi 
zasadami moralnymi . "Prawda" i "pamięć" są zawołaniami bojowymi 
tej perwersyjnej etyki, a oznaczają one właśnie zemstę. ( ... ) 

Bronisław Łagowski, Transformacja restauracyjna. Kontrrewolucja 
po polsku. 
Europa nr 110/2006 



Kryzys tożsamości polskiej, 

kryzys patriotyzmu, kryzys kultury tradycyjnej, objawiający się 
w deklaracjach pożegnania z Polską, każe myśleć o kształtowaniu 
odmiennego polskiego imaginarium. Musi ono uporać się z pozo
stałościami odziedziczonej po mesjanizmie megalomanii narodowej. 
Pozostaje ona w rażącej sprzeczności nie tylko z realną słabością 
ekonomiczną i polityczną Polski, ale też uniemożliwia zdobycie 
dystansu wobec siebie, przeszkadza w rezygnacji z pretensji do 
dominacji, z pogardy i lekceważenia .innych". Żeby ich zrozumieć, 
trzeba stworzyć inną narrację, trzeba opowiedzieć .inną historię". 
Czy zdając sobie sprawę z wbudowanych w kapitalizm mechanizmów 
wchłaniania sfery kultury przez system gospodarki kapitalistycznej 
i przekształcania dóbr duchowych w towary - można starać się o od
budowanie społecznego zaufania i zdolności empatii? 
Polska - wbrew pobożnym życzeniom i zakłamanym zapewnieniom -

- nie jest dzisiaj krajem wielokulturowym ... 

Maria Janion, NiesamO'lJOita slO'lJOiańszczyzna 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006 
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Za co byłbyś skłonny oddać życie? 

... Zadaliśmy niedawno dwa pytania blisko 150 studentom Uniwersy
tetu Warszawskiego z różnych wydziałów: .Jakie kategorie uznajesz 
za bliskie dla środowiska studenckiego i jaką one rolę odgrywają 
w twoim życiu?" W odpowiedzi na pierwsze pytanie patriotyzm zna
lazł się na 78. miejscu spośród 80 pojęć . Niżej są tylko hańba i cnota. 
Przy drugim pytaniu patriotyzm jest wyżej. Tak czy owak, plasuje 
się bardzo nisko. Patriotyzm przegrywa z nudą, stabilizacją, pustką, 

wrażliwością, ambicją, sprytem ... 
W badaniach przeprowadzonych przez OBOP w 1973 roku było pyta
nie .za co byłbyś skłonny oddać życie?" Ponad 60% ankietowanych 
odpowiedziało: . za ojczyznę". Moja magistrantka zadała w czerwcu 
2006 roku identyczne pytanie licealistom z Mińska Mazowieckie-
go i Warszawy. Wynik - 6%! Nie koniec na tym; padło też pytanie: 

.Czym dla Ciebie jest ojczyzna?" Odpowiedź .Polska" znalazła się 
na przedostatnim miejscu ... 
Nic w tym dziwnego, że patriotyzm w klasycznym kształcie przeżywa 
głęboki kryzys. Kanony myślowe , jakimi posługiwaliśmy się jeszcze 
w latach 80., teraz tracą sens. Młodzi są bardzo ruchliwi, żyją przede 
wszystkim teraźniejszością i przyszłością , ale swoją własną a nie 
zbiorowości. Dla kompletnie innego świata, zamazanego, płynnego 
i zglobalizowanego, potrzebne są inne formuły niż te, w których 
wychowywały się wcześniejsze pokolenia, między innymi moje. 

Barbara Swida-Ziemba, Trzeba skończyć z martyrologią 
Gazeta Wyborcza, 7.09.2006 



+ PAWEŁ WDDZlfiSKI 

Absolwent Wydzialu Aktorskiego [1989] i Wydzia/u Reżyse rii (1993) 
warszawskiej PWST, scenograf, tlumacz. W latach 1989-1993 związany 
z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, gdzie by/ asystentem Macie/a Prusa 

przy realizacji „Nie-boskiej komedii" Z. Kra si ńskiego, a następnie samodzielnie 

wyreżyserował dramat li BOchnera „Woyzeck" oraz „Letników" M. Gorkiego. 
Zanim zajął się wspólczesną dramaturgią tzw. brutal1stów, dal s ię poznać 

jako reżyser i 1ednocze ś nle scenograf „Horsztyńskiego " J. Slowackiego (Teatr 

M1ckiew1cza w Częstochowie). „Upadku Cuchlaina" W B. Yeatsa (Teatr Pol ski 
w Warszawie 1 .Zamiany" P Claudela (Teatr Osterwy w Lublinie) . 

W 1998 roku Pawel Wodz iński i Paweł Łysak powalali do życ ia ..Towarzystwo 

Teatralne· W ramach tej pozainstytuqon alnej „s truktury" powstaly glo śne 

realizaqe sztuk Marka Ravenhilla [.,Shopping and Fucking"], Sarah Kane 

[.Zbombardowani"). Mariusa von Mayenburga [„Ogień w glowie") - wszystki e 
odbiły s ię w polskim ś rodowisku teatralnym szerokim echem, wywolując wiele 

polemik i ostrych dyskusji. 

Gdy w roku ZOOO oba/ twórcy ..Towarzystwa Teatralnego" objęli Teatr Polski 
w Poznaniu, nacze lnym dyrektorem zo sta ł Paweł Wod zi ń s ki. Zdecydowanie 

częśmj artystycznie realizował się wówczas jako scenograf [„Noc Helvera", 

„Entartete Kunst" i „Helmucik" I. Villqista, . K siążę niezłomny " J. Słowackiego, 

„Wol no ść" wg L. Kruczkowskiego - wszystkie w reżyserii Pawia Łysaka). 

Z Mam1em Prusem prz ygotował .Hamleta wtórego" R. Jaworskiego, 

a z Ingmarem Villqistem w Teatrze Wybrzeże pracowa ł nad prapremierą jego 
„Preparatów" W roku 2003 podpi sa ł się jako reżyse r 1 scenograf pod afiszem 

„Roberto Zucco" B. M. Koltesa . 

Paweł Wodzińs ki 1est autorem scenografii do „Woyzecka" G. Buchnera w re
zyser i1 Grazyny Kan i (Teatr Polski we Wrocławiu) oraz „Wesela" w re ż yse rii 

Rudolfa Zioło (Teatr Wybrzeże). z Maciejem Pruse m pracował nad insceni za

qami operowymi [..Lukrecja Borgia" G. Donizettiego w łód z kim Teatrze Wiel 
kim i „Gracze" O. Szostakowicza i K. Meyera w Teatrze Wielkim w Poznaniu], 

a z Pawiem Łysakiem zrealizował .,Iwanowa" A. Czechowa w Teatrze Jara cza 
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w Łodzi Ostatnio przygotował scenografię do polskiej prapremiery sztuki 

Jerrordrom Breslau" wg T. Staffela w Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz 

. Lilli Wenedy" J. Słowackiego w Teatrze Wybrzeże, obydwa przedstawienia 

w reż yserii Wiktora Rubina . 
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dyrektor PAWEŁ ŁYSAK 

zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracy1nych, 

główny księgowy MICHAŁ WOJTU~ kierownik literacki/asystent dyrektora EWA 

AOAMUS-SZYMBORSKA dramaturg ŁUKASZ CHOTKOWSKI koordynator pracy 
artystyczne1 BERNAOETA FEOOER 

kierownik dzialu techniczno-gospodarczego TOMASZ KA2MIERCZAK 

brygadzista technicznej obs ł ugi sceny TOMASZ WOJCIECHOWSKI 

monta żyści sceny PIOTR BIAŁKOWSKI , ARTUR EKWINSKI, JAROSŁAW 

KUBINSKI, MARIUSZ PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, PIOTR ZAWAOZKI 

pracownia elektra-akustyczna ROBERT ŁOSICKI [kierownik). LESZEK ORYGAS, 

TOMASZ ŁOWICKI, ŁUKASZ SZYMBORSKI, EUGENIUSZ Wl~NIEWSKI pracownia 
krawiecka EWA STANSKA (kierownik), !WONA LEWANOOWSKA, ALINA 

TAOYCH pracownia fryz1erska JAOWIGA MŁYNARCZYK rekwizytor EUGENIUSZ 

BARANOWSKI stolarze KRZYSZTOF PAWLAK, WITOLO WŁOCH ś lu sarz 

JAROSŁAW ANORYSIAK garderobiane OLGA BETANSKA, JAOWIGA KAMINSKA 

dział promocji 1 marketingu, biuro festiwalu prapremier 
JOANNA CZERSKA-THOMAS, KATARZYNA KAMEROUŁA- GAPINSKA, 

MONIKA KOTOWSKA, HONORATA ZIOŁKOWSKA 

kasa IWONA LEWANOOWSKA, ŁUKASZ ŁOBOOZINSKI 

rezerwacja 1 sprzedaz biletów 
tel. OSZ 321 OS 30 

poniedziałek - nieczynne, wtorek-piątek 12.00 -18.00 

rezerwacie internetowe: www.teatrpolsk1 pl 
kasa teatru czynna godzinę przed rozpoczęciem spektak lu 

Za uzyczenie części rekwizytów realizatorzy dzięku1ą Łódzkiemu Centrum 
Filmowemu. 

projekt graficzny programu i logo projektu HOMEWORK foto JERZY SKAKUN 

druk ZAKŁAO POLIGRAFICZNO- WYOAWNICZY POZKAL 
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22.04 
niedziela + godz. 18.00 + duża scena TPB 
PRÓBA OTWARTA „POWROTU ODYSA" 
spotkanie z twórcami - reżyserem i autorem scenografii Pawłem 
Wodzińskim oraz aktorami poprowadzi Łukasz Chotkowski 

25.04 
środa + godz. 17.00 + Wyższa Szkoła 6ospodarki, APK 
STRATE61E WSPÓŁCZESNE60 PATRIOTYZMU 
koordynator: dr Marek Cha mot, Katedra Kulturoznawstwa WSG 
w Bydgoszczy 

Unia Europejska akcentuje jedność w różnorodności i aprobatę dla 
niej. Polska będąc członkiem UE wspiera proces integracji, który 
wymaga przezwyciężania wzajemnych niechęci narodowych. Inte
gracji politycznej i gospodarczej powinna towarzyszyć integracja 
duchowa, a niejedynie zespalanie społeczeństw na poziomie niskich 
wartości kulturowych. Na początku łat 90. XX w. Polacy byli po
strzegani, zarówno na Zachodzie jak i na Wschodzie Europy, jako 
wyjątkowo patriotyczni. Czym natomiast jest dziś dla nas patriotyzm 
i ojczyzna? Czy pozostaje w sprzeczności z globalizacją, czy jest do 
pogodzenia z bezwzględnymi procesami gospodarczymi, prawami 
rynku i narastającym konsumpcjonizmem? Co oznacza postawa 
patriotyczna w społeczeństwie masowym, a co w społeczeństwie 
wielokulturowym. Odpowiedzi na te pytania są ważne tym bardziej, 
że obserwujemy osłabienie tradycyjnej obyczajowości oraz wzrastają
cą rolę pieniądza w życiu jednostek i całych społeczności. jakie rela
cje wreszcie zachodzą między patriotyzmem a sztuką współczesną. 
Na tak postawione pytania będą starali się odpowiedzieć naukowcy 
i artyści w cyklu wykJadów zorganizowanych na WSG. 



BOHATER W ROZSYPCE - wykład Pawła Sztarbowskiego 

+ PAWEŁ SZTARBOWSKI 
absolwent filozofii Uniwersytetu Warszawskiego [praca magisterska „Gest 
teatralny w perspektywie fenomenologicznej"), stud1u1e wiedzę o teatrze 
w Akademii Teatralnej w Warszawie. Zajmu1e się krytyką i publicystyką 
teatralną (wortale-teatr, tygodnik „Newsweek Polska"], współpracuje m.in . 
z „Notatnikiem Teatralnym", jest współautorem słownika młode1 polskiej 
kultury .Tekstylia bis". Autor referatów poświęconych spektaklom Anny 
Augustynowicz i Mai Kleczewskie! w ramach konferenq1 .Inna scena". 
Prowadzi projekt .Nowa Siła Krytyczna", który skupia młodych recenzentów 
teatralnych z całej Polski. Związany z warszawskim Instytutem Teatralnym 
[m.in prowadzi! za1ęrn z pisania recenzji teatralnych w ramach pro1ektu 
TISZ - Teatr 1 Szkola) W TPB po1aw1ał się w trakm ostatnich edyqi Festiwalu 
Prapremier recenzując dzień po dniu konkursowe spektakle na ..tamach" 
witryny e-teatr lntere su1e się teatrem w odniesieniu do innych dziedzin 

humanistyki. 

SZTUKA, PATRIOTYZM I POLSKA - wykład Sarmena Beglariana 

+ SARMEN BEL6ARIAN 
urodzi! się w 1973 r. w Armenii. Mieszka w Polsce od 14 lat. Ukończył psycho
logię na Uniwersytecie 1m Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Absolwent Podyplomowych Studiów Kuratorskich Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracu1e 1ako kurator w Galerii Piotra 
Now1ck1ego od 1997 roku Stale współpracu1e z Fundaqą Polsk1e1 Sztuki No
woczesne1 Byl kuratorem niezależnego projektu „Nie lękajcie się!" (Ei prywat
nych mieszkań, Warszawa 2006). oraz współkuratorem kilkunastu wystaw, 
m.in. „Katarzyna Kobro Rzeźby 1pastele1947-1949" (2003), „Henryk Mu 
siałowicz. Obrazy i Rzeźby. W 90. rocznicę urodzin" (2004), . Szukam cienia. 
Warszawa Polska. Swiat" (2004). .Wład1m1r N1emuchin Ceramika" (2004). 
„Dominik odnaleziony. Prace z lat 1952-1965" [2005), „Szymon Urbański . 
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Malarstwo" (2005), „Jakoś to będzie/Wybory polityczne w Polsce A.O. 2005" 
(2005) w Galerii Piotra Nowickiego w Warszawie, 1ak również wystaw „Ecce 
Homo. Figura w sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku" w Muzeum Miasta 
Belgradu [Belgrad 2006); „Architektura intymna/architektura porzucona" 
w Galerii Kronika [Bytom 2006). Publ1kowal m.in. w pismach Aysor (Armenia], 
AIM Magazine [USA), Ex1t [Polska). Obieg [Polska] . Wspólzałożyciel stowarzy
szenia „Wybieram.pl". 

9.05 
środa + godz. 17.DD + Wyisza Szkoła 6ospodarkl, APK 

POLSKA A WIELOKULTUROWOSC - wykład dr. Grzegorza Kaczmarka 

+ 6RZE60RZ A. KACZMAREK 
soqolog, samorządowiec, pracownik Instytutu Nauk Politycznych Wydziału 
Humanistycznego UKW oraz Instytutu Socjologii Wydzialu Społeczno -Ekono 

micznego WSG, za1muje się zagadnieniami funkqonowania samorządu teryto 
rialnego, soqologią kultury oraz soqolog1ą miasta 

PATRIOTYZM A LITERATURA - wykład dr Joanny Wnuczyńskiej 

+ JOANNA WNUCZYŃSKA 
za1muje się literaturoznawstwem i teatrologią, 1est absolwentką UMK 
1 pracownikiem naukowym Wydziału Filologicznego tej uczelni, doktorat 
w 2005 roku uzyskała na podstawie rozprawy „Aniołowie w Ili części 
»Dziadów« Adama Mickiewicza 1 teatralnych realizaq1 dramatu w XX wieku", 

współpracu1e z Wyższą Szkolą Gospodarki w Bydgoszczy. 



16.05 
~rada + gadz. 18.DD + Wytsza Szkoła 6aspadarkl, APK 

TD1SAMO$C EUROPEJSKA A WIELDKULTURDWOSC - wykład prof. dr. hab. 
Andrzeja Szahaja 

+ ANDRZEJ SZAHAJ 
dyrektor Instytutu Filozofii UMK w Toruniu, absolwent kulturoznawstwa UAM 
w Poznaniu, w 1988 roku obronił doktorat .Kultura a komunikaqa społeczna . 

Krytyczna teoria społeczeństwa J Habermasa w świetle społecznoregula 

cyjnej teorn kultury· Hab11itował się w Instytucie Filozofii UAM na podstawie 
rozprawy .Ironia 1 miłość . Neopragmatyzm R Rorty'ego w kontekście sporu 
o postmodernizm· W roku 2001 uzyskał tytuł profesora, 1est także członkiem 
Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Wśród wielu publlkacp prof Szaha1a warto 
zwrócić uwagę na takie jak: .Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komu
nitarystam1 a .Sprawa polska", .E Pluribus Unum? Dylematy w1elokulturowośc1 

i polityczne1 poprawności" . 

PATRIOTYZM W INTE6RUJĄCEJ SIĘ EUROPIE - wykład dr. hab. Marka 
Cha mota 

+ MAREK CHAMDT 
historyk, absolwent Wydziału Humanistycznego UMK, w 1992 roku obronił 
rozprawę doktorską .Polska myśl chrześc 1 1ańsko - społeczna w zaborze 
pruskim w latach 1890-1918", hab1l1tował się także na UMK na podstawie 
pracy .Entuzjazm 1 zwątpienie . Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce 
prasowej trzech zaborów w latach 1814-1914". Jest współautorem publikaq1 
„Społeczeństwo w dobie modernizacji" wydane1 z Romanem Backerem 
i Zb1gn1ewem Karpusem. Zw i ązany z Wyższą Szkołę Gospodarki, gdzie pracu1e 

jako zastępca kierownika Katedry Kulturoznawstwa 
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Z7.D4 
pif tek + gadz. 18.DD + 6alerla Mlefska BWA 
PERFORMANCE "3 OJCZYZNY W JEDNEJ OJCZYlNIE" 
real izacja: Wacław Kuczma, Wojciech Kowalczyk, Grzegorz 
Pleszyński 

Ojczyzna Moja? 
j a Ojczyzna? 
j a jestem Ojczyzna! 
Rozwiń Flagę i Pat rz 
Patrz aż zobaczysz Barwy 
Zobaczysz Siebie! 

Ojczyzna to ja/ 
My to ojczyzna! 

+ WACŁAW KUCZMA 
malarz, animator kultury, performer, kurator sztuki współczesne1. organizator 
wystaw artystycznych 1 sympozjów w kra1u i zagranicę, od 2002 roku dyrektor 
Galern Mie1sk1ej BWA w Bydgoszczy. 

Patriotyzm dla artysty!!! 
Patriotyzm od artysty/!! 
Ludzie! Ludzie! 
Kupujcie flagi nadziane na dr:znice performance! 

+ WOJCIECH KOWALCZYK 
artysta interdyscyplinarny, performer, tworzy w dziedzinach takich 
jak video art., GHNO art. [sztuka właściwościowa). ALD art. [rzeźba 
teoretyczna - antyrzeźba teoretyczna), KATEEM art. (ogłaszanie kolorów 
teoretycznych), MEZIT art. (sztuka pośredników). hiperimpres1onizm 
parametralny. 



Moja Ojczyzna - Uwagi 
Nie ma mądrych i nie ma glupc6rti 
Nie ma biednych i nie ma bogatych 

+ 6RZE6DRZ PLESZYŃSKI 

malarz, grafik, fotograf, performer, nauczyciel, autor pro1ektów edukacyjno
artystycznych I artystyczno-socjolog1cznych (m in. Antydepresyjna Szkola, 
Antydepresy1ne Miasto, Harmonia Sztuki - Harmonia Sw1ata], od 1999 roku 
dyrektor bydgoskiego oddziału Międzynarodowego Muzeum Artystów. 

Z9.04 
niedziela + godz. 18.DD + duża scemi TPB 
PREMIERA "POWROTU ODYSA" STANISŁAWA WYSPIAŃSKIE6D 
reżyseria i scenografia: Paweł Wodziński 

godz. Z1.DD + studia TVP3, ul. Kulawska 
DEBATA „KOCHAJ SWOJ NAROD" 
moderator: Paweł Mościcki 

Czy słowo .naród", wciąż odmieniane w bieżącej polityce przez 
wszystkie przypadki, może być jeszcze sensownym pojęciem, czy 
też skazane jest już tylko na propagandowo-partyjny żywot? Jakie 
zadania stoją przed nami, gdy narodowy punkt widzenia musi zostać 
uzupełniony przez odniesienie do uniwersalnego, globalnego spoj
rzenia na problemy współczesności? Kto ma prawo wypowiadać się 
w imieniu narodu? Kto jest łub może być jego członkiem? 
Na te pytania postarają się znaleźć odpowiedź goście Pawła Mościc
kiego w trakcie debaty, rejestrowanej przez bydgoski oddział TVP. 
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+ PAWEŁ MDSCICKI 

[ur. 1981) po studiach z zakresu kulturoznawstwa 1 filozofii na Uniwersytecie 
Warszawskim 1est obecnie doktorantem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego . Pracu1e 1ako redaktor .Przeglądu Filozoficzno-L1terack1ego·, 
1est także członkiem zespołu „Krytyki Polityczne( Za1mu1e się współczesną 
filozofią, teorią literatury. 

7.05 
poniedz iałek + godz. 19.DD + duta scena TPB 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
„LEKOA WYSPIAŃSKIE6D: DO KD6D NALEtY ITHAKA7" 
opieka reżyserska: Justyna Sobczyk 
prowadzący: Łukasz Gajdzis, Maciej Radeł, Małgorzata Witkowska 

Niecodzienna lekcja teatralna, podczas której w scenografii .Po
wrotu Odysa" aktorzy uczestniczący w przedstawieniu w formie 
aktywnych działań teatralnych wprowadzą uczniów w przestrzeń 
sceniczną, zapoznają z historią głównych postaci dramatu, a także 
umożliwią - korzystając z metody improwizacji - indywidualne od
niesienie się do podętych w spektaklu tematów. 

+ JUSTYNA SOBCZYK 
(ur. 1977) studiowała pedagogikę speqalną (Uniwersytet M1kołała Kopernika 
w Toruniu). wiedzę o teatrze (Akademia Teatralna w Warszawie] oraz 
pedagogikę teatralną (Urnwersitat der Kunste w Berlinie); od dwóch lat 
realizuje autorski pro1ekt edukaq1 teatralnej w Instytucie Teatralnym 
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, prowadzi takze grupę teatralną 
w warszawskiej szkole specjalne1 „Dać szansę" 



8.05 
wtorek + godz. !I.OO, 10.30 I 1Z.OO + duża scena TPB 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
"LEKCJA WYSPIAfiSKIE6D: OD KD6D NALUY ITHAKA7" 
opieka reżyserska: Justyna Sobczyk 
prowadzący: Łukasz Gajdzis, Maciej Radeł, Małgorzata Witkowska 

9.05 
środ11 + godz. !I.OO, 10.30 I 1Z.OO + duŻil scen11 TPB 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
„LEKCJA WYSPIAflSKIE6D: OD KD6D NALUY ITHAKA7" 
opieka reżyserska: Justyna Sobczyk 
prowadzący: Łukasz Gajdzis, Maciej Radeł, Małgorzata Witkowska 

10.05 
czwartek + godz. Z0.00 + duła scena TPB 
„KOCHANY KRAJ" - KONCERT ZESPOŁU BAYER FULL 

Bayer Full - legendarna grupa uprawiająca od 1984 roku muzyczny 
gatunek znany jako disco polo. Zespół Sławomira Swierzyńskiego 
zmieniał skład, poszerzał repertuar, wydał siedem płyt długograją
cych, 30 kaset audio i 20 CD, które rozeszły się w oszałamiających 
{i utrzymywanych w tajemnicy) nakładach . Był czas, gdy disco polo 
podbiło polski rynek muzyczny by po kilku latach popaść w oficjalny 
niebyt jako nurt .obciachowy". Bayer Full nigdy jednak nie zarzucił 
koncertów. Opłaciło się. Jak pisze na łamach szacownej .Polityki" 
Tomasz Michniewicz, informacja o śmierci disco polo okazała się przed
wczesna. Dziś ta muzyka wraca i to nie tylko do remiz;, ale do wielkomiej-
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skich klubów, w tym również studenckich ... r dalej: Po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej kilkaset tysięcy młodych Polaków WJjechalo pracować do 
Wielkiej Brytanii. Londyńska dzielnica Hammersmith to już polska dzielni
ca, ukazuje się tam kilka polskojęzycznych tytułów, Polacy mają swój portal 
emigracyjny i radio. Zgadnijmy, czego słuchają? - Oczywiście, na polskich 
imprezach w klubach gra się disco polo! 
Wśród dziesiątków przebojów biesiadnych {czy znajdzie się ktoś, kto 
nigdy nie słyszał . Majteczek w kropeczki"?!) Bayer Full wykonuje 
piosenki dedykowane ojczyźnie . • Polska - to piękny kraj", .1}r Polsko 
wiesz", .Kochany kraj" i wiele innych zaśpiewają na koncercie w TPB. 

11.05 
plttek + godz. 1!1.00 + duża scena TPB 
PR0BA CZYTANA „NIESTĄO- - SZTUKI CYRKOWEJ NA MOTYWACH 
DJCZYtNIANYCH ŁUKASZA CHDTKDWSKIE6D 

czytają: Dorota Androsz, Beata Bandurska, Dominika Biernat, 
Marek 1}rnda, Maciej Radeł , Krystian Wieczorek 
opieka reżyserska: autor 

Przewrotna, obrazoburcza sztuka Chotkowskiego kipi specyficznym 
humorem. Jej autor zajmuje się narodowymi przyzwyczajeniami, we
dług których oceniamy i funkcjonujemy w społeczeństwie. Motywem 
przewodnim .Niestąd" jest scena, gdy Clown wchodzi do sklepu, by 
zawiesić plakat informujący o występach cyrku. Clown za każdym 
razem trafia do przedstawiciela innej nacji: Araba, Hindusa i Żyda . 
Każdy z nich odmiennie reaguje, ale w każdej z tych reakcji znajduje 
się miejsce na wzajemne uprzedzenia, nietolerancję i element wro
giej obcości. 

Tekst cechuje umowność, dekonstrukcja fabuły. Chotkowski odwo
łuje się do rozmaitych skojarzeń kulturowych i religijnych. Wśród 



bohaterów sztuki pojawia się ukrzyżowany Chrystus mówiący po 
angielsku, a także Markiz de Sade z rurą ściekową. 

+ ŁUKASZ rHDTKDWSKI 
(ur. 1981). kurator festiwalu Express EC 47, od -mnie polityki (kwiecień 2005 
Warszawa]. kurator festiwalu „Postdrama Project" (kw1emń 2005 Warszawa] 
poświęconego teatrowi postdramatycznemu. Asystent Mai Kleczewsk1e1 przy 
realizaqi .Medei" w Teatrze Wybrzeze oraz .Fedry" w Teatrze Narodowym. 
W styczniu br., jako dramaturg, zaczyna próby do „Szklane1 menazer11" 
w rezysern Tomasza Gawrona w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Pracu1e 
przy organizaq1 polskie! ekspozycji Praskiego Quadnenalle [czerwiec 2007) 
poświęconemu sztuce scenograficzne1 Drukował teksty teoretyczne o Mannie 
Abramov1ć 1 Sarah Kane w .Didaskaliach", .Dialogu· Opublikował sztukę 
„Niestąd" [Dialogu 3/2005) oraz „Performatykę Motyli" w dodatku do pisma 
literackiego „Lampa" (lato 2005) . Jest członkiem stowarzyszenia „ Galeria Le 
Madame", studiuje w warszawsk1e1 Akadem11 Teatralną Ma psa Dada. 

18.05 
pl11tek + godz. Z1.00 + duła scena TPB 
SŁUCHOWISKO nSŁUCHAJ WYSPIAŃSKIE60: AKRDPDLISI" 
opieka reżyserska: Paweł Łysak 

realizacja akustyczna: Marek Rzepa 
muzyka: Potty Umbrella 
występuje : zespół TPB 

Wawel - Babel, polskie Akropolis, narodowe cmentarzysko, gdzie 
pod ołtarzem-trumną drzemie siła zdolna nas odmienić. Pewnej nocy 
zbudzą się stulecia, a gmach kasztelu wstanie zdruzgotany. 
Oparte na motywach dramatu St. Wyspiańskiego "Akropolis" 
słuchowisko będzie transmitowane na żywo wprost ze sceny TPB. 

1Z + 13 

Widzowie goszczący w teatrze staną się uczestnikami niecodzienne
go wydarzenia, jakim będzie przygotowywanie i emitowanie w czasie 
rzeczywistym słuchowiska radiowego. W tej wspólnej inicjatywie 
Radia PiK, Programu li Polskiego Radia i Teatru Polskiego, wystąpią 
aktorzy naszego teatru oraz zespół Potty Umbrella. Audycji wysłu
chają również zgromadzeni przed odbiornikami słuchacze Radia PiK 
oraz Programu li w całej Polsce. 

+ ZESPOŁ PDTTY UMBRELLA 

powstał w 2003 r. początkowo jako pro1ekt uboczny muzyków ówcześnie 
grających w zespołach Something L1ke Elvis i Ti ssura Am . Przez pierwsze 
dwa lata kształtował się charakter tworzonej muzyki oraz sk ł ad zespo łu . 

Ostatecznie Patty Umbrella to dzis1ar Sławek Szudrow1cz - gitara, perkus1a. 
śpiew; Mami Szymborski - pianino elektryczne, elektronika; Artur Maćkowiak 
- syntezatory, elektronika, Łukasz Przycki - bas; Piotr Waliszewski - perkusja 
Oeb1utanck1 album . All you know 1s wrong· zawiera 10 kompozyq1, powstałych 
na przestrzeni trzech pierwszych łat działalności zespołu . Nagrania 
po szczególnych utworów odbywały s ię w różnych okolicznościach i mie1scach: 
w Bydgoszczy, Szubinie, Londynie, Swarzędzu . - Mimo upływu czasu dla 
nas ta muzyka 1est wc1ąz św1eza, az mokra. Nie potrafimy je1 sklasyfikować 
ani określić gatunkowo 1 niech tak zostanie - mówią członkowi e Patty 
Umbrella. - Zamierzamy dale1 szuka ć dla nas nowych rozwiązań muzycznych 
1 dźwiękowych, nawet gdyby późn1e1 miało się okazać, ze wszystko, co na ten 
temat wiemy, 1est zie. 
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