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Niech Papa przeczyta co prędzej „Pana Tadeusza" Mickiewi

cza. To jedyne dzieło w swoim rodzaju - lepsze od „Monacho
machii", komiczne, pełne życia narodowego polskiego, dzieło 

polskie całą gębą, narodowe, wiejskie, szlacheckie - „Don Ki
szot" polski - dowód nieodbyty wielkiego geniuszu. Wszystko 
tam się znajdzie. wady i zalety Polski, natura polska, uczucia 
nasze wzniosłe i śmieszności bez liku - rewolucje nasze, sej
miki~ szlachta stara i młode generacje, ;akobmy i doktrynery 
- wszystko, wszystko z taką prawdą oddane, z taką prostotą, 

że oz strach bierze. 
Zygmunt Krasiński, li st do ojca, 1834 
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Powt.iel, o MtcJ2ie,L1JiCzu 

Pamięć włącza mnie w strumień własnego zycia; włą 
cza mnie w dzieje makrokosmosu: narodu, kultury, religii 
i w historię mikrokosmosu. rodziny, grupy zawodowej, 
m1e1sca pracy, parafii. Pamięć pozwala mi odnaleźć swo
je miejsce na mapie, Jak urządzenie GPS, i moje m1e1sce 
w czasie - dostarcza bowiem punktów odniesienia. Pa
mięć łączy to, co było, z tym, co Jest. Pomaga rozeznawać 
to, co będzie. 

Bez pamięci wszelkie struktury społeczne się walą, 

a 1ednostk1 stają się samotne, podatne na manipulację czy 
propagandę, łatwiej przyjmują kłamstwo, nie są zdolne 
rozeznawać prawdy. Wiedziały o tym reżimy totalitarne. 

Aby skutecznie rządzić spo
łeczeństwami, zakazywały pa
miętania, odbierały ludziom 
pamięć Amerykański historyk 
Daniel Boorstin napisał kiedyś: 
„Planowanie przyszłości bez 
wiedzy o przeszłości jest Jak 
sadzenie ciętych kwiatów". 

Pytania o sens czy bez
sens, wartość czy bezwartoś
ciowość pamięci o Mickie
wiczu i jego dziele zadajemy 
w naszym czasie. Jest to czas 
walki o pamięć - i walki z pa
mięcią. Potężne siły walczą 

z nią. Obrońcy nie poddają 
Pommk dłuta Bazylego Wojto- się, gromadzą i formułują ar-
wicza i Czesława Woźniaka na 

gumenty za pamiętaniem. Ten placu Mickiewicza w Poznaniu, 
odsłonięty w 7960 roku (To ;uż konflikt toczy się na wielu po-
drugi pommk Wieszcza wysta- lach - które zresztą nakładają 

wiany w stolicy Wielkopolski się na siebie - polityki, kultury, 
Poprzednt, odsfomęty niespełna sztuki. Jak na tym tle, naszki-

cztery lata po śmierci poety cowanym tu zresztą tylko, 
w 1859 roku, był pierwszym jawi się nam Mickiewicz 7 

monumentem mu poświęconym Był pisarzem pam1ęc1 naro-
usytuowanym w przestrzeni dowej. Jeśli patriotyzm określa 
miejskie; 1 pierwszym na zie się Jako szczególną lojalność 

miach polskich). wobec wartości realizowanych 

1 chronionych przez dany naród, to Mickiewicz był w peł
ny 1 Jednoznaczny sposób polskim patriotą. Jego patriotyzm 
- jak kazdy zdrowy patriotyzm - nie był wszakze zamknię
ty, ksenofobiczny; przeciwnie, był otwarty na kazdego „za
mieszkałego w Polszcze", na ,,l udy pobratymcze", na „brata 

Rusa" i na „Izraela, brata starszego" (to sformułowania ze 
Składu zasad). Jego patriotyzm wynikał z pamięci o tym, 
co w narodzie polskim dobre, szlachetne, piękne, godne 
pielęgnowania i naśladowania. Nikt nigdy z większą miło
ścią nie opisał dawnej, wolnej Polski niż autor Pana Tade
usza. A poemat ten jest zarazem najbardziej namiętnym 
i rozpaczliwym wyrazem pamięci Polaka-emigranta o utra
conym kraju - kraju „świętym i czystym" - „gdzie człowiek 
po świecie/ Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie/ Miłe 
i piękne, jadowite rzucił" (z „Epilogu" Pana Tadeusza). 

Nikt nigdy nie dotarł głębiej do istoty cierpienia-doświad
czenia polskości pod zaborami niż autor wiersza Oo Matki 
Polki i twórca postaci Pani Rollison w Dziadach. Mickiewicz 
był pisarzem pamięci literackiej i kulturo
wej. Znał Reja, Kochanowskiego, Trem
beckiego. Tak jak znał Homera i Horacego, 
Petrarkę i Dantego, Byrona i Goethego. 
Znał kulturę duchową i materialną Polski, 
Litwy, Słowiańszczyzny, Europy. W kultu
rze duchowej Polski wyróżniał religijność, 
tolerancję, a nade wszystko um~owanie 
wolności. W dziedzinie kultury material
nej był znawcą legend, baśni, obyczajów 
i tradycji ludowych. Przekazywał swą pa-
mięć kulturową prosto i jasno, sam mó-
wiąc o swych dziełach, że są „proste jako 
piosenki" - jak piosenki wiejskie, ludowe, 
zrozumiałe dla wszystkich. To zresztą jed
na z tajemnic jego twórczości: powszech
na dostępność wyszukanej poezji. 

Był więc Mickiewicz pisarzem pamię-
ci. Pamiętał, przypominał, przekazywał 

pamięć. Taki poeta był nie do przyjęcia 

dla zaborców i okupantów Polski, któ
rzy świadomie starali się naród pamięci 
pozbawić . Zamiast Dziadów kazali wy
stawiać w teatrach Brygadę szlifierza 
Karhana czy Kremlowskie kuranty. Taki 
poeta był zarazem natchnieniem, źró

dłem i prorokiem dla Polaków, którzy 
chcieli pamiętać, że są Polakami, chcieli 

„Dziady" A Mickie
w/cza w rezysem 
Kazimierza Dejmka 
na scenie Teatru 
Narodowego w War
szawie Niezwykła kre
acja Gustawa Holoub
ka (Gustaw-Konrad; 
na zdjęciu z Józefem 
Duriaszem - Ksiądz 

Piotr) porwała tłumy 
Przedstawienie, które 
w marcu 1968 roku 
stało się symbolem 
buntu wobec toto/i-
tarnej władzy wnet 
po premierze zostało 
zd;ęte z afisza. 

przy polskości trwać przez lata zaborów, pod niemiec-
ką i sowiecką okupacją, pod rządami komunistów. Polacy 
pamiętali o Mickiewiczu. W 1890 roku sprowadzono jego 
prochy na Wawel 1 pochowano w krypcie królów polskich. 
W 1898, z okazji stulecia urodzin, wystawiono mu pomniki 
w Krakowie i Warszawie, a potem jego pomniki stanęły we 
Lwowie, w Wilnie i innych miastach. Ale najlepszym, naj
piękniejszym pomnikiem dla niego jest pamięć. 

„Przegląd Polski. Nowojorski Tygodnik Kulturalny" online, 
www.dziennik.com 



Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. 
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. 

Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy 
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem 
(Gdy od płaczącej matki pod Twoję opiekę 
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę 
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu 
Iść za wrócone życie podziękować Bogu), 
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny fono. 
Tymczasem przenoś maję duszę utęsknioną 
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 
Szeroko nad błękitnym Niemnem r9,Aóągnionych; 
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 
A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą 
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. 

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Paryż 1834 

Cały kłopot z Panem Tadeuszem zaczyna się JUŻ 

w szkole. Najczęściej trzeba go przeczytać, a raczej prze
brnąć szczęśliwie przez zasób przewidzianych progra
mem języka polskiego tematów „do przerobienia" - i już 
nam się nie podoba. Bo rzadko kiedy lubimy coś robić 
pod przymusem i traktować z zadowoleniem narzucony 
odgórnie obowiązek . Tym bardziej jeśli gdzieś pod skórą 
czujemy, że powinniśmy.„, że trzeba dzieło Mistrza Ada
ma znać i hołubić, być z niego dumnym, podobnie Jak 
kilka pokoleń przed nami . 

Tymczasem wokół zmienia się wszystko, inne niż pra
wie dwa wieki temu jest nasze odczuwanie patriotyzmu, 
wolności, inne spojrzenie w przeszłość, inne marzenia, 
tęsknoty, wreszcie nawet natura polskiego emigranta 
nijak się ma dziś do sytuacji, w któreJ znalazł się Mickie
wicz 150 lat temu z okładem. Nie sposób więc zachować 
w stanie nienaruszonym, uświęcone już blisko 200-let
nią tradycją, miłość i atencję do romantycznego arcy
dzieła, a także przekazywany z pokolenia na pokolenie 
szkolny tryb jego poznawania. Przeciwnie - czujemy, że 
Pan Tadeusz to nudziarstwo, „beton", „masakra" czy jak 
tam jeszcze kto (można dopisać) woli . Od przymusowej 
dla ucznia lektury poematu musi upłynąć sporo lat, aby 
zbladło w nas to wrazenie i by spróbować, bez niechęci, 
wczytać się weń na nowo. 

Otóż ,,Trans-Atlantyk" rodził mi się poniekąd jako „Pan 
Tadeusz" a rebours. Ten poemat Mickiewicza, też na emi
gracji pisany sto lat temu z górą, arcydzieło naszej naro
dowej poezji jest afirmacją polskości z tęsknoty poczętą. 

W ,,Trans-Atlantyku" pragnąłem przeciwstawić się Mic
kiewiczowi. 

Witold Gombrowicz, Testament. Warszawa 1990 

Czy nie lepiej więc od razu uczciwie powiedzieć, że nie 
wychodzi nam nabożne i z namaszczeniem czytanie dzie
ła, że raczej , wzorem Gombrowicza (patrz cytat), wolimy 
kontestować klasyka, że własnym i ś cieżkami zamierzamy 
podążać za sporami Sopliców z Horeszkami - niż udawać 

zachwyt, wzruszenie i uniesienie nad romansem Tadeusza 
i Telimeny? Kazdy przecież wie, choć nie musi do tego się 
przyznawać, ze Pan Tadeusz to arcydzieło polskiej litera-



tury romantycznej, ale jak mówi współczesny znawca te 
matu i autor książki o Mickiewiczu prof. Jacek Łukaszew 

ski - „Z każdym pokoleniem lektura dzieł Mickiewicza 
zaczyna się od nowa. Każde, szukając dla siebie tradycji, 
odnajduje Mickiewicza własnego" . 

Skorzystajmy więc z tego prawa skwapliwie, wędrując 
za sprawą nowej scenicznej adaptacji własną, może na 
wet krętą drogą pośród wątków, bohaterów i scen, po
rządkowanych wypowiedziami poety-narratora. I miejmy 
nadzieję, że właśnie wówczas, dzięki inscenizacji, będzie
my mieli dość pasji i odwagi, by szukać własnego, nowego 
i fascynującego Pana Tadeusza. Tym sposobem unikniemy 
zbytniej analitycznej dociekliwości, podpartej słownikami, 
która podmiot liryczny z wiersza K. I. Gałczyńskiego Ofia
ra świerzopa zaprowadziła na skraj choroby umysłowej, 
co niech zabrzmi Jak ostrzeżenie„. 

Może więc także w programie teatralnym czas odejść 
od stereotypu 1 dotknąć kilku ważnych kwestii oraz niekie
dy zaskakujących anegdot, związanych z genezą i recep
cją Pana Tadeusza, omijając przy tym rozmaite - bardziej 
lub mniej kompletne - opracowania biografii i twórczości 
Wieszcza? Jest ich przecież bez liku. Możecie z nich sko 
rzystać w każdej chwili, sięgając po książkę, zaglądając do 
Internetu, a nawet... zabawiając się grami komputerowy
mi! Tak, i Adam Mickiewicz stał się już bohaterem takiej 
gry: zobacz http: //mickiewicz.gra.w.interia.pl / 

Małgorzata Urbaniak 

koV1.StOV1.t~ re.de.tyoVtS Gok,z~ ~S~' i 

'ÓijiCl·JeG. ś1C1J1ieJLzop·o. 

Jest w I Księdze „Pana Tadeusza" 
taki ustęp, panie doktorze: 
„Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała„. ". 
I właśnie przez ten świerzop neurastenia cała„. 
O Boże, Boże„ . 

Bo gdy spytałem Kridla, co to takiego świerzop, 
Krid/ odpowiedział: - Hm, może to jaki przyrząd? 
Potem pytałem Pigonia, 
a Pigoń podniósł ramiona. 

Potem ryłem w cyklopediach, 
w katalogach i słownikach, 
i w staropolskich trajediach, 
i w herbarzach, i w zielnikach„. 

Idzie jesień i zima. 
Ale świerzopa ni ma. 

Już szepczą naokóf panie: 
- Cóż się zrobiło z chłopa! 
Dziękuję, panie Adamie!!! 
Jestem ofiara świerzopa. 

(1934) 



Adam Mickiewicz napisał Pana Tadeusza między latami 
1832 11834; książka została wydana w Paryżu w 1834 roku 
w dwóch tomikach. Dzieło składa się z dwunastu ksiąg: 

I - Gospodarstwo, li - Zamek, Ili - Umizgi~ IV- Dyplomatyka 
i łowy, V - Kłótnia, VI - Zaścianek, VII - Rada, VIII - Za)Ozd, 
IX - Bitwa, X - Emigracja. Jacek, XI - Rok 1872, Xll - Kochaj
my się' Epilog dołączono już po śmierci poety, w 1860 roku . 
Miejscem wydarzeń jest Soplicowo i jego najbliższe okolice, 
ziemie litewskie leżące nad Niemnem. Kilka epizodów rozgry
wa się nieopodal, w zaścianku Dobrzyń . Akcja Pana Tadeusza 
zaczyna się latem 1811 roku i trwa pięć dni, kończy się w 1812 
roku, w którym obejmuje jeden dzień . Tłem wydarzeń jest 
epoka napoleońska . 

Około 1832-1834 roku w listach Mickiewicza pojawiają się 
wzmianki o nowym utworze, zawierającym obrazy z prze
szłości Polski . Pisując w tym czasie listy do przyjaciół, poeta 
często powraca do tematu Pana Tadeusza, informując o po
stępach prac. Oto niektóre fragmenty : 

Do Juliana Ursyna Niemcewicza w Londynie; Paryż 1833 
Piszę teraz właśnie poema wiejskie, w którym staram się 

zachować pamiątkę dawnych naszych obyczajów i skreślić 
jakkolwiek obraz naszego życia wiejskiego, łowów, zabaw, 
bitew, zajazdów etc. Scena dzieje się na Litwie około roku 
1812, kiedy jeszcze żyły dawne podania i widać było jeszcze 
ostatki dawnego wiejskiego życia. Pracę tę już do połowy 
doprowadziłem, ale obszerna jest i niemało jeszcze roboty 
zostaje 

Do Antoniego Edwarda Odyńca w Dreźnie; Paryż, 23 maja 1833 
Robię dosyć wiele,· oprócz różnych postronnych, m1mo

jazdowych pisań, kropię moje poema, którego pieśń czwar
tą dziś kończę. Żyję tedy na Litwie, w lasach, karczmach, ze 
szlachtą, Zydami etc. 

Do A. E. Odyńca w Dreźnie; Paryż, luty 1834 
Przekonałem się, ze się nadto żyło 1 pracowało dla świata 

tylko, że nigdy już pióra na fraszki nie użyję. To tylko dzieło 
warte czegoś, z którego człowiek moze poprawić się i mądroś
ci nauczyć. Moze bym ,,Tadeusza" zaniechał, ale już był bliski 
końca. Więc skończyłem wczoraj właśnie. Pieśni ogromnych 
dwanaście' Wiele marnośo~ wiele też dobrego. Będziesz czy
tał. Za parę tygodni druk zaczynam. Mnóstwo pracy w prze
pisywaniu Co tam najlepsze, to obrazki z natury kreślone, 
naszego kraju i naszych obyczajów domowych. 

Nie-Bosko komedia 
(Teatr Polski w Poznaniu, 1986) 
Andrzej Wilk (Hrabia Henryk), 
Wojciech Siedlecki (Orcio) 

ósmy dzień tygodnia 
(Scena na Piętrze 
w Poznaniu, 1983) 



Wojciech Siedlecki pochodzi z Torunia, jest absolwentem 
Wrocławskiej Wyższej Szkoły Teatralnej. Dyplom uzyskał w 1978 
roku. Pracował dla wielu polskich scen dramatycznych. Kiedyś 
amant, dziś - aktor charakterystyczny. Od pięciu lat w zespole 
gnieźnieńskiej sceny. Dał się poznać publiczności jako odtwórca 
wielu znakomitych ról komediowych i nie tylko„. 

Pracę w Gnieźnie rozpoczął rolą Doktora Caiusa w komedii 
Szekspira Wesołe kumoszki z Windsoru (2002). Potem przyszła 
kolej na tytułową postać w spektaklu Kubuś i jego pan Milana 
Kundery (2002) oraz dostrzeżone przez krytykę role: Papkina 
w Zemście Aleksandra Fredry (2003) i Gonzala w Trans-Atlan
tyku według Witolda Gombrowicza (2004). O ostatniej roli ze 
szczególnym uznaniem pisali w swoich recenzjach Ewa Obrę
bowska-Piasecka, Stefan Drajewski i Błażej Kusztelski. 

W ostatnim czasie aktor nieco odmienił swoje emploi, wciela
jąc się w rolę Dziennikarza w Weselu Stanisława Wyspiańskiego 
(2007), a następnie Sędziego w inscenizacji Mickiewiczowskiego 
Pana Tadeusza (2008). „Po drodze" był jeszcze Rewizor (2002), 
Skąpiec (2003), premiera Szewców ( 2004), Poskromienie złośni
cy ( 2005) i Szkarłatna Wyspa (2006), a także spektakle dla dzie
ci. Najmłodsi widzowie gnieźnieńskiego teatru znają Wojciecha 
Siedleckiego doskonale i często są zaskakiwani różnorodnością 
jego scenicznych wcieleń. To dla nich bywa zadufanym w sobie 
Cesarzem z baśni Hansa Christiana Andersena, pogodnym Dok
torem Dolittle ze spektaklu na motywach znanej powieści Hugha 
Loftinga (2006), a także demonicznym Duchem Jakuba Marleya 
z Wigilijnej opowieści według Karola Dickensa (2006). 

Karierę zawodową rozpoczął w 1977 roku, kiedy na krótko 
związał się z zespołem poznańskiego Teatru Lalki i Aktora. Rok 
później był już aktorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Jego 
najważniejsze sceniczne doświadczenia z tego okresu to m.in . 
role: w Słudze dwóch panów Carla Goldoniego (1978), Romeo 
i Julii Szekspira (1979), Ślubach panieńskich Fredry ( 1979), Śnie
gu Stanisława Przybyszewskiego (1981), Kronice wypadków 
miłosnych Tadeusza Konwickiego (1981), Zemście Fredry (1982) 
i Wizycie starszej pani Friedricha Durrenmatta (1982). 

ci.JojCiecR 
Sied~ee~i 

W 1982 przeniósł się do Teatru Polskiego w Poznaniu, w któ
rym pozostał przez 11 artystycznych sezonów. Gdy wspomina 
swoje najlepsze role z tego czasu, wymienia spektakle: Brytan
nik Jeana Baptiste'a Racine'a (1982), Henryk VSzekspira (1984), 
O/of Augusta Strindberga, Nie-Boska komedia Krasińskiego 

(1986), Zemsta Fredry (1991) i Nawrócony w Jaffie Marka 
Hłaski (1992) - jednak najbardziej ceni sobie rolę Księdza Piotra 
w Dziadach Mickiewicza w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskie
go (1987). Właśnie ona przyniosła naszemu Jubilatowi uznanie 
krytyki i publiczności - Wojciech Siedlecki awansował do grona 
znakomitych odtwórców postaci księdza Piotra, a spektakl stał 
się wielkim wydarzeniem teatralnym. 

W Antygonie Sofoklesa i w Czekając na Godota Samuela 
Becketta zagrał już na scenie Teatru Dramatycznego w Legnicy, 
w sezonie 1993/1994. Jednak rok później powrócił- tym razem 
na cztery lata - do zespołu Teatru Polskiego w Poznaniu . W tym 
poznańskim okresie aktorskiej działalności dał się poznać m.in. 
w przedstawieniach: Kowal Ma/ambo Tadeusza Słobodzian

ka (1997), Ślub Gombrowicza i Wieczór trzech króli Szekspira 
(1999). Zanim zawodowe losy związał z zespołem gnieźnień
skiej sceny, współpracował gościnnie z teatrami dramatycznymi 
w Kaliszu i Gorzowie. 

Wojciech Siedlecki ma na koncie również doświadczenia 

związane z Teatrem Telewizji i długoletnią współpracę z Polskim 
Radiem. Przez wiele lat udzielał się też w ruchu amatorskim, 
prowadząc warsztaty teatralne oraz zasiadając w jury konkur
sów i przeglądów teatralnych. 

Za osiągnięcia zawodowe był wielokrotnie nagradzany. 
W 1986 roku otrzymał Honorową Odznakę Miasta Poznania, jest 
trzykrotnym laureatem (1987, 1988 i 1990) „Białego Bzu" - na
grody w plebiscycie na najlepszego aktora teatrów Wielkopolski . 
Docen~a i wysoko oceniła go również gnieźnieńska publiczność: 
w 2004 roku Klub Przyjaciół Teatru i Gnieźnieńskie Forum Ko
biet przyznały Wojciechowi Siedleckiemu corocznie wyróżnienie 
- tytuł „Kreacja Roku 2003" za rolę Papkina w Zemście. 



Trans-Atlantyk (2004) 
Bogdan Ferenc (Witold Gombrowicz), 
Wojciech Siedlecki ( Gonzalo) 

(}o§ , Qref~~111Ya(~~ 1IJL1l!ldiwe~o 
Na szczególne uznanie zasługują dwaj pa

nowie: Wojciech Siedlecki (Gonzo/o) i Bogdan 
Ferenc (Gombrowicz). O ile pierwszy mógł się 
podeprzeć kostiumem (gra mocno zniewieś
ciałego homoseksualistę), o tyle Ferenc miał 
do dyspozycji jedynie słowo i gest. Siedlecki 
mógł posłużyć się stereotypem i przerysować 
(pomógł mu w tym kostium) albo wybrać coś 
niebywale trudnego - ambiwalencję, balan
sowanie na granicy Wybrał to drugie. 

Stefan Drajewski, 
„Głos Wielkopolski" z 5 X 2004 

Od 1~~~tl ~do.~ po d~i~ r~1~~~iiQ 
Wojciech Siedlecki pracuje w gnieźnieńskim teatrze ponad dwa 

lata. Wcześniej grał w teatrach w Poznaniu, Gorzowie Wlkp., Bydgosz
czy i Kaliszu. Ma 48 lat. Urodził się w Toruniu, ale na stałe mieszka 
z żoną i dwoma dorosłymi już synami w Poznaniu. Pre/ er uje repertuar 
romantyczny Jego największe role tom.in.: Piotr w „Dziadach", Kon
rad w „Wyzwoleniu", Orcio w „Nie-Boskiej komedii", Gustaw w „Ślu-
bach panieńskich", Rejent w „Zemście" (w Teatrze Polskim w Pozna
niu). Pracował z Jerzym Kreczmarem, Jackiem Bunschem i Grzego
rzem Mrówczyńskim. - Ostatni wywarł największy wpływ na moją 
drogę artystyczną - powiedział aktor 

Wojciech Siedlecki uważa się za aktora charakterystycznego i naj
bardziej lubi grać takie role Nigdy nie miał wymarzonych ról. Lubi 
grać wszystko, od małych zadań po duże wyzwania. - Każda rola jest 
czymś nowym, krokiem do samokształcenia - powiedział artysta. 

ro 

Grażyna Koczorowska, 
„Przemiany na Szlaku Piastowskim" 2004 nr 14 

Wesele (2007) 
Wojciech Siedlecki (Dziennikarz), Bogdan Ferenc (Pamięć) 

.. .. 
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o IK1JL@~~~~ ~ ~~~l~@ 

Prezes Klubu Przyjaciół Teatru już po raz dziesią
ty przyznał „Kreację Roku". Wyróżnienie, przyzna
ne przez Prezesa wspólnie z Gnieźnieńskim Forum 
Kobiet, otrzymał tym razem Wojciech Siedlecki za 
rolę Papkina w „Zemście". Z ogromnym aplauzem 
publiczność i laureat przyjęli wielkiego słodkiego 
krokodyla, dar od Ryszarda Niemanna, właściciela 

gnieźnieńskiej cukierni, pełniącego funkcję prze
wodniczącego Rady Osiedla Stare Miasto. 

S. Kierka, „Przegląd Gnieźnieński" z 6-12 IV 2004 



Wesołe kumoszki z Windsoru (2002) 
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- To jest moje trzecie spotkanie z „Zemstą". Pierwsza była bydgoska, w reżyserii 

Leszka Czarnoty, gdzie grałem Wacława, druga - poznańska w reżyserii Conrada Drze
wieckiego, z rolą Rejenta, a trzecia to właśnie gnieźnieński Papkin. Uważam, że to rola 
najtrudniejsza do zagrania w „Zemście". Zmierzę się z nią po raz pierwszy 

Papkin to postać, wbrew pozorom, bardzo złożona wewnętrznie, przeżywa rozterki, 
zwątpienia i porażki Stąd tendencje do przeinaczania rzeczywistości na własną ko
rzyść. Pewien tragizm Papkina polega na tym, że jego prawdziwa natura nie jest akcep
towana przez otoczrnie. Dlatego staje się przedmiotem nieustannych żartów i kpin. 

Daniela Zybalanka-Jaśko, „Przemiany na Szlaku Piastowskim" 2003 nr 43 
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fiorAYO odoptotjo .Paua !adeasza 

Sceniczna adaptaqa Mickiewiczowskiego arcydzieła 

pojawia się ponownie po kilkunastoletniej przerwie od po
przedniej gnieźnieńskiej premiery. Wcześniej przedstawienie 
gośdo w repertuarze naszej sceny nieprzerwanie od 1994 
do 1999 roku. Kiedy w 1998 roku zespół teatru zaproszono 
do udziału w obchodach 200-lecia urodzin poety na Scenie 
Polskiej w Holandii, dla widzów w Hadze i Nijmegen dwu
krotnie wystawiliśmy właśnie Pana Tadeusza. Kilka lat póź
niej Teatr im . A. Fredry wznowił spektakl i pokazał go w wer
sji plenerowej na dziedzińcu pałacu w Śmiełowie, podczas 
uroczystości z okazji 150. rocznicy śmierci poety. 

Przedstawienie zeszło z afisza w 1999 roku , w chwi
li gdy na kinowych ekranach ukazała się filmowa wersja 
utworu Adama Mickiewicza; myśleliśmy wówczas, że ze
szło na długo . Niespodziewanie jednak JUŻ niebawem do 
teatru zaczęły trafiać prośby o powrót Mickiewiczowskiej 
epopei na scenę. Okazało się, że wielu naszych widzów -
młodszych i starszych - oczekuje właśnie teatralnej wersji 
utworu. 

Tak więc, na ich życzenie, 
dzieło Mistrza Adama po
wraca na deski naszego te
atru, przygotowane już dla 
prawie całkowicie nowego 
pokolenia odbiorców, w no
wej interpretacji. Jednak 
ze „starym" gnieźnieńskim 

przedstawieniem łączy je 
jedno, bardzo ważne ogni
wo: i tym razem scenicznej 
adaptacji poematu oraz 
reżyserii spektaklu podjął 

się Józef Jasielski, twórca 
przedstawienia z 1994 roku. 
O swojej nowej interpretacji 
Mickiewiczowskiego dz1e 

Józef Jasielski 

ła powiedział: „Pana Tadeusza realizuję już po raz czwarty, 
w Gnieźnie po raz drugi. Obecna realizacja zdecydowanie 
rózni się od poprzedniej . W tamtej narracja została ograni
czona maksymalnie na rzecz dialogu i akcji scenicznej. Poza 
tym poprzednia adaptacja miała ambiqe prezentacji możli
wie całości poetyckiego dzieła. W tej na plan pierwszy wy
suwa się sam poeta i jego proces konstruowania poematu. 
Sceny dialogowe zastępują obrazy, są jakby wyjęte z Pana 
Tadeusza bez dbałości o czystość akcji i realizm. Spektakl 
jest grą poetyckiej wyobraźni , postacie są poddane woli 



swego twórcy. Rozbudowanie partii narracyjnych następu
je także poprzez obecność postaci Mickiewicza nad sceną 
i widownią . Do narracji zostały włączone również fragmen
ty listów poety z czasów pisania Pana Tadeusza. Nie ma 
sensu, żeby teatr ilustrował poemat, który zna prawie na 
pamięć każde polskie dziecko. Zmierzam również do tego, 
aby ten spektakl był interesujący dla dorosłego widza" (Da
niela Zybalanka-Jaśko, wywiad z Józefem Jasielskim, „Prze
gląd Gnieźnieński" 2008 nr 87) . 

Czy zgadzacie się z rezyserem, że każde polskie dziec
ko Pana Tadeusza „zna prawie na pamięć"? W kilku sło

wach napiszcie, jak to Jest z czytaniem naszej narodowej 
epopei; czy wśród was są tacy, dla których Jest po prostu 
nudziarstwem? Chętnie przeczytamy wasze wypowiedzi. 
Przesyłajcie je pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: 
skryptor@teatr.gniezno.pl 

Uwaga1 Autorów najciekawszych prac uhonorujemy 
opublikowaniem ich wypowiedzi na stronie internetowej 
teatru i zaproszeniem na nasze przedstawienia . 

Mafgorzata Urbaniak 

-~Akiiavi4. 

Mi~kciwirtz 

Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu niedaleko 
Nowogródka. Jego ojciec, Mikołaj, był nowogródzkim 
adwokatem, matka, Barbara z domu Majewska, córką 
ekonoma. W 1807 rozpoczął naukę w powiatowej szkole 
w Nowogródku; z tego okresu pochodzą pierwsze próby 
poetyckie. 16 maja 1812 umiera ojciec poety. Latem tegoż 
roku na Litwę wkraczają wojska Napoleona, maszerujące 
na Moskwę; kilka miesięcy później Mickiewicz obserwu 
je odwrót resztek Wielkiej Armii . W szkole dominikanów, 
w której się uczył, urządzono szpital polowy. 

W 1815 roku Adam wyjeżdża do Wilna. Studiuje na 
Wydziale Nauk Fizycznych 1 Matematycznych Uniwer
sytetu Wileńskiego . Uczęszcza też na wykłady na Wy 
dz iałach : Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury 
i Sztuk Wyzwolonych. W trakcie studiów staje się jednym 
z założycieli tajnego Towarzystwa Filomatów (powstało 
w 1817), którego celem jest samokształcenie, później też 
działalność wychowawcza i patriotyczna wśród młodzie 

ży uniwersyteckiej. W 1818 na łamach ,,Tygodnika Wileń 

skiego" ukazuje się Zima miejska, pierwszy drukowany 
wiersz Mickiewicza. Rok później młody poeta kończy na
ukę, uzyskując stopień magistra. 

Zaraz też rozpocznie pracę jako nauczyciel w szkole 
powiatowej w Kownie. W 1822 w Wilnie wydaje pierwszy 
tom Poezji(w nim m.in. Ba/lady i romanse). Nowatorstwo 
zbioru sprawi, że rok 1822 zostanie uznany za datę prze
łomu romantycznego w Polsce. Rok później wydaje drugi 
tom Poezji, z Grażyną oraz 11 i IV częścią Dziadów 

W lipcu 1823 w Wilnie rozpoczyna się śledztwo w spra
wie tajnych związków młodzieży na Litwie. Mickiewicz 
zostaje aresztowany 1 osadzony w więzieniu; przebywa 
tam do maja 1824. Za „szerzenie nierozsądnego polskiego 
nacjonalizmu przy pomocy nauczania" skazany na pracę 
nauczyciela „w oddalonych od Polski guberniach", jesienią 
1824 roku opuszcza Litwę. 

Pięcioletni pobyt w Rosji odegrał ważną rolę w życiu 
Mickiewicza. Poeta najpierw przebywał krótko w Peters 
burgu, potem w Odessie (skąd w 1825 r. odbył wyciecz
kę na Krym; jeJ owocem będą Sonety krymskie). Czas 
od grudnia 1825 do kwietnia 1828 spędził w Moskwie, 



zatrudniony w kancelarii generała-gubernatora. W 1826 
roku opublikował w Moskwie Sonety, w 1828 - w Peters
burgu Konrada Wallenroda. Ostatni rok pobytu w Rosji 
spędził właśnie w tym mieście . W maju 1829, na angiel
skim parowcu płynącym do Hamburga, opuścił Rosję . 

Podrózował po Europie: był w Niemczech (w Berlinie 
słuchał wykładów Hegla, w Weimarze poznał Goethe
go, w Bonn - A. W Schlegla) 1 Czechach (poznał V Han
kę), Szwajcarii i we Włoszech. W Rzymie doszła go wieść 
o wybuchu powstania listopadowego. Nie wziął w nim 
udziału, choć po to z fałszywym paszportem wyruszył do 
kraju (dotarł do Wielkopolski). 

W marcu 1832 roku jedzie do Drezna. Tam powstają: 
Ili cz. Dziadów (wyd. Paryz 1832) i fragmenty przekładu 
Giaura Byrona. W lipcu tego roku wyjeżdża do Paryża, 

w którym z niewielkimi przerwami spędzi resztę życia . 

W stolicy Francji włączył się w działalność emigracji . 
Został człon k1em Towarzystwa Literackiego, Towarzystwa 
Litwy i Ziem Ruskich, w 1833 był redaktorem i głównym 
publicystą „Pielgrzyma Polskiego". Swoje przemyślenia 

o mesjanistycznej roli Polski i zadaniach emigracji zawarł 
w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego 
(1832). W 1834 wydaje Pana Tadeusza. 

W tym samym roku ożenił się z Celiną Szymanowską; 
w latach 1835-1850 z tego związku przyszło na świat sześ
cioro dzieci. Od listopada 1839 wykładał literaturę łacińską 
w akademii w Lozannie, jesienią 1840 roku obejmuje kate
drę literatury słowiańskiej w College de France. Wykłady pa
ryskie cieszyły się żywym zainteresowaniem nie tylko emi
gracji polskiej; wśród słuchaczy byli też Rosjanie, Włosi, Czesi 
i Francuzi ( m in J Michelet, E. Qui net i George Sand). 

W 1841 roku związał się z czołowym reprezentantem 
nurtu polskiego mesjanizmu - Andrzejem Towiańskim. 
Właśnie z powodu propagowania towianizmu oraz poli
tycznej wymowy wykładów w 1844 roku władze francus
kie zawiesiły Mickiewicza w czynnościach profesora. 

W marcu 1848, w czasie Wiosny Ludów, zorganizował 
Legion Polski, walczący we Włoszech do lipca 1849; cele 
ideowe walki przedstawił w Składzie zasad Wraz z gru
pą emigrantów różnych narodowości zakłada w Paryżu 
dziennik „La Tribune des Peuples", głoszący radykalny 
program społeczny. Wkrótce pismo zostało zawieszone, 
a Mickiewicz, wskutek interwencji ambasady rosyjskiej, 
porzuca redakcję. W 1852 roku otrzymał posadę w parys
kiej bibliotece „Arsenał" . 

W 1855, podczas wojny krymskiej, udał się do Turcji, by 
wesprzeć organizowanie Legionu Polskiego do walki z Ros Ją. 
Zmarł w Stambule, prawdopodobnie na cholerę, 26 listopa
da 1855 roku Zwłoki przewieziono do Francji i pochowano 
na cmentarzu w Montmorency. W 1890 roku trumna zosta 
ła przeniesiona do katedry wawelskiej w Krakowie. 

Czy zastanawialiście się, gdzie należy szukać korzeni 
Pana Tadeusza? Dla wielu spośród naszych widzów bę
dzie oczywiste, że w tęsknocie i marzeniach emigranta, 
który nie może powrócić do 01czyzny-w ukochane, zapa
miętane z dzieciństwa, litewskie strony. Czy jednak pobyt 
w Wielkopolsce, bezpośrednio poprzedzający powstanie 
dzieła, nie wzmocnił tych tęsknot, nie przyspieszył po
wstania utworu? Niektórzy historycy literatury twierdzą, 
że właśnie tak było. 

Wiadomość o wybuchu powstania listopadowego za 
stała Mickiewicza w Rzymie, 18 grudnia 1830 roku. Jednak 
poeta wjechał do Wielkopolski dopiero w pierwszej poło
wie sierpnia 1831. Gdy tam dotarł, powstanie JUZ dogasa
ło. Granica między zaborami była silnie strzeżona i w tej 
sytuacji próba przedarcia się do Królestwa była raczej tyl
ko czczym gestem. Pozostał więc w Wielkopolsce. 

Przebywał w tamtejszych dworach jako gość. Za udzie
lenie gościny Polakom pochodzącym z innych, nie pruskich 
prowincji dawnej Rzeczypospolitej, lub emigrantom grozi 
ła kara więzienia do trzech miesięcy albo wysoka grzyw
na. Totez poetę, przebywającego na różnych dworach, 
przedstawiano jako dalekiego krewnego gospodarzy. Po-



sługiwał się nie swoim nazwiskiem i musiał legitymować 
się sfałszowanymi paszportami . Autor Pana Tadeusza tak 
napisał w pamiętniku Honoraty Skórzewskiej, właścicielki 
majątku Kopaszewo, w sierpniu 1831 roku: 

Adam - niegdyś Mickiewicz, 
Później Muhl, na koniec Niegolewski. 
Nie wiem, jak mię nadal nazywać będą, 
Od Pani chciałbym zawsze 
Nazwanym być - życzliwym sługą. 

Pobyt w Wielkopolsce trwał siedem miesięcy. Poeta 
przyjechał tam około 12 sierpnia 1831 roku, a wyjechał 
20 marca 1832. Jego główną kwaterą w tym czasie było 
Kościańskie, a ściślej: dolina rzeczki Obry na południowy 
wschód od Kościana, gdzie znajdowały się liczne dworki 
i pałace Chociaż Mickiewicz często stamtąd wyjeżdżał, 
np do Objezierza, Śmiełowa czy Luboni, ta okolica była 
jakby „bazę wypadową" jego wszystkich podróży po 
Wielkopolsce. 

Pobyt w dolinie Obry miał też wpływ na twórczość 
Mickiewicza: Pan Tadeusz powstał dwa lata po jego po
bycie w Kościańskiem. W poemacie poeta stworzył obraz, 
przedstawiający życie polskiej szlachty na początku XIX 
wieku . Wielu ze współczesnych autorowi, z którymi spo
tkał się w dolinie Obry, po przeczytaniu poematu widziało 
w tym wielkim dziele samych siebie. 

Wielkopolski okres w życiu Mickiewicza w kompen
diach mu poświęconych raczej bagatelizowano, niemniej 
jednak stał się ważnym doświadczeniem poety, bezpo
średnio poprzedzającym czas, który dał polskiej literatu
rze Dziady cz. 111, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego 
oraz właśnie naszą epopeję narodową. 

Paua Tadeusza 

Pewnie w1ec1e, ze Pana Tadeusza przetłumaczono na 
wiele Języków Lecz chyba zaskoczy was wiadomość, 1z 
Mickiewiczowski tekst stał się obiektem fascynacji i za
interesowania filologów oraz tłumaczy z odległych nam 
kulturowo azjatyckich państw, takich Jak Chiny czy Korea. 
Okazało się też, ze wca le nie jest taki hermetyczny, czy
sto polski, Jakby zdawać się mogło, ze również Chińczycy 
i Koreańczycy odnajdują w nim podobieństwa do ich ro
dzimych dziejów 1 kultury. 

W Korei Południowej poemat ukazał się dość niedaw
no. Ten, kto przekład przeczytał, wie, że i znana wam 
lnwokac;a (..Litwo, ojczyzno moja ... ") takze w języku ko
reańskim moze mieć rytm i rym. Udowodnił to prof. Che
ong Byung-Kwon, który wraz z trojgiem asystentów po
święcił trzy lata na przełożenie naszej narodowej epopei. 

A czy zgadniecie, co przysporzyło najwięcej trudnoś
ci koreańskim tłumaczom / Otóz - nazwy polskich roślin 

i grzybów Koreańczykom niełatwo tez było pojąć mental
ność polskiej szlachty i sens jeJ róznych poczynań . W koń 

cu jednak ksiązka została wydana na seulskim uniwersy
tecie Hankuk - tym samym, na którym 18 lat wcześniej 
profesor Cheong stworzył wydział polonistyki. Poetyckie 
tłumaczenie, wydane w nakładzie 1000 egzemplarzy (po
dobnie do tłumaczeń literatury koreańskiej w Polsce), ma 
437 stron 1 Jest opatrzone ogromną liczbą komentarzy. 

„Polska i Korea powinny współpracować w dziedzinie 
kultury, tym bardziej ze łączą nas podobieństwa histo
ryczne. Połozenie geopolityczne naszych krajów nie Jest 
zbyt szczęśliwe - jeden sąsiaduje z mocarstwami Europy, 
drugi z potęgami Azji (japońska okupaqa Korei trwała 

od 1910 do 1945 roku). Tęsknota za domem rodzinnym, 
patriotyzm i walka o niepodległoś ć są znanym motywem 
koreańskiej literatury" - powiedziała dr Estera Choe Song 
Euna, asystentka prof. Cheonga. 
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Kto to mówi'? 
Jeśli przeczytałeś epopeję Mistrza Adama i uważnie 

wsłuchałeś się w dialogi na naszej scenie, bez 
trudu odgadniesz, do której postaci Pana Tadeusza 

przynależą znane, często cytowane kwestie 

VI 000000000 
W puste pola wpisz tytuły odpowiednich ksiąg Pana Tadeusza. Czytane 

koleino z góry na dół dadzą rozwiązanie . Dowiesz się , jak nazywano 
we dworze lub pałacu kobietę, zajmuiącą się przygotowaniem JUŻ 

wówczas ulubionego we dworach aromatycznego napoju 

Takie; kawy jak w Polszczenie ma w żadnym kra;u 
W Polszcze, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju, 
Jest do robienia kawy osobna niewiasta, 
Nazywa się , ta sprowadza z miasta 
Lub z wicin bierze ziarna w na;lepszym gatunku 
I zna ta;ne sposoby gotowania trunku. 

Księga 11, Zamek 

Czy potrafisz zarecytować fragment Pana Tadeusza z pamięci7 
Zorganizujcie klasowy konkurs w tej dziedzinie Zapiszcie, kto recytował 

fragment na1dłuższy i kto zrobił to nailepiej A oto zwycięzcy : 

1. 

2. 

3. 

Wspólnie z koleżankami 1 kolegami z klasy spróbuj stworzyć listę 
sześciu na1bardzie1 wam znanych scen z Pana Tadeusza. Oczywiście, 

Inwokacja jest poza kon k urencją i w tym zadaniu nie bierzoe jeJ 
pod uwagę Najbardziej znane sceny z Pana Tadeusza to 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

6 

Opaltłaś okropnie płeć, czysta Cyganka, 
A chodzisz i ruszasz się jak paraftjanka. 
Już ja temu wszystkiemu na przyszłość zaradzę; 
Od dziś zacznę, dziś ciebie na świat wyprowadzę, 

Do salonu, do gości - gości mamy siła, 
Patrza;:żeż, ażebyś mnie wstydu nie zrobiła . 

Księga V, Kłótnia 

D 
Napoleon, sam wszystkich pobiwszy, nareszcie 
Powie. „Obejdę się ja bez was, kto jesteście?" 
Więc nie dość gościa czekać, nie dość i zaprosić, 

Trzeba czeladkę zebrać i stoły pownosić, 

A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci; 
Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci' 

Księga IV, Dyplomatyka i łowy 

D 
Mówtfem Panu zawsze: procesów zaniechać, 
Mówtfem Panu zawsze. na;echać, zajechać' 

Księga V, Kłótnia 

D 
Pan Jacek nie wypuszcza z opieki swe; syna 
I przysłał mi tu właśnie na kark bernardyna 
Robaka, który przybył z tamtej strony Wisly, 
Przyjaciel brata, wszystkie wie jego zamysly, 
A więc o Tadeusza juz wyrzekli losie 
I chcą, by się ożenił, aby pojął Zosię, 
Wychowankę Wać Pant~ obo;e dostaną, 
Oprócz fortunki mojej, z faski Jacka wiano[ ... ]. 

Księga 111, Umizgi 

o 
Proszę cię, moja droga, rozmyśl się! uspokó;f 
Ja jestem tobie wdzięczen, ale niepodobna 
Żenić się, kochajmy się, ale tak - z osobna. 
Zostać dłużej nie mogę; nie, nie, jechać muszę, 
Bądź zdrowa, Telimeno moja, ;utro ruszę. 

Księga VIII, Zajazd 

D 
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