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Michał Kuziak 
Otwórzcie drzwi od kaplicy„. 

I. 

Mickiewicz wielokrotnie wracał do Dziadów. Komentował je, pisał, 
zarzucał pisanie, projektował ciągi dalsze. Toczył w dramacie dia
log ze sobą, również cenzurował siebie. Patrzył na inne teksty przez 
pryzmat własnego. Tak jakby nie mógł przeciąć łączącej go z tym 
utworem pępowiny, jakby wiele spraw pozostało niezałatwionych . 

jakby trzeba było pisać dramat i to właśnie ten dramat. Metamorfozy 
i reaktywacje Dziadów stanowią pochodną doświadczenia egzystencjal
nego i historycznego poety. Usiłował on wypracować formulę nowej 
mitologii - prywatnej i wspólnotowej - poszukując jej fragmentów 
pośród różnych języków kultury i literatury. Usiłował też wpisać siebie 
w powstający dramat. Zawsze przecież stawiał i rozwiązywał problemy 
wspólnoty i swoje. 

Utwór rychło zaczął towarzyszyć naszej historii. Wielokrotnie 
wracano do Dziadów - wielokrotnie wracały dziady. Rytuał w takim 
kształcie, jaki znamy, skonstruowany przez Mickiewicza, obudowy
wany mnóstwem różnych interpretacji - tak że być może obecnie czy
tamy już tylko je. Niewątpliwie, utwór zaczął w ten sposób świadczyć 
o nas , o naszych wyborach, sposobie rozumienia świata, nadziejach 
i niestety klęskach. 

Chciałbym jeszcze raz wrócić do Mickiewicza komentującego swój 
dramat. Twórca często robił to w sposób ukryty. Było tak w College 
de France. Profesor-poeta być może wychodził z założenia , że nawykła

dzie poświęconym najnowszej polskiej literaturze nie wypada mu 
mówić o sobie. Zarazem, co oczywiste, nie mógł na takim wykładzie nie 
mówić o swoich utworach. Myślę o fragmencie lekcji xxx kursu 11 , w któ
rej twórca odkrywał genezę polskiej literatury romantycznej , a więc 
i genezę własnego pisarstwa. Być może całego - wszak mówi to dojrzały 



poeta, zwracając się ku swoim początkom literackim. Dodam, poeta, 
który lubił reinterpretować swoje poglądy w kontekście poglądów aktu
alnych. Zazwyczaj zwracano uwagę na eksponowany we wspomnianej 
lekcji spirytualizm nowej twórczości. Charakterystyczne, że poeta 
sugerował jej związki z mesjanizmem, w istocie o wiele późniejszym . 

Zmierzam tu jednak do początku wypowiedzi Mickiewicza na temat 
szkół romantycznych. Otóż powiada on, że ich źródło znajdowało się 
na prowincji. Cały wywód - jego kontekst związany z wizją historii 
literatury xvm i początku x1x wieku - pokazuje, że ten ruch, który 
przyszedł z prowincji, był ruchem odnowy centrum. Zycie prowincji 
zastąpiło martwe centrum. Oczywiście, można poprzestać na skomen
towaniu tego fragmentu, zwracając uwagę na folklorystyczne źródła 
nowej literatury. Profesor-poeta zajmował się relacjami różnych frag
mentów kultury. Chciałbym jednak wyeksponować tu specyfikę relacji 
peryferie - centrum. Mickiewicz określa bowiem siebie - nie mówiąc 
wprost o sobie - jako pisarza prowincjonalnego. Stwierdza przy tym, 
że prowincjonalność jest źród łem mocy. 

To, co było wykluczone w perspektywie dawnego centrum staje się 
źródłem nowego centrum. Profesor-poeta myśli o centrum klasycy
stycznym, ale traktuje je w perspektywie ponadestetycznej, zwracając 
uwagę na perspektywę społeczną. W ten sposób romantyzm zostaje 
określony jako rebelia wykluczonych. To punkt wyjścia - lata 20. x1x 
wieku - ale, jak pokazują prelekcje paryskie, to również punkt dojścia 
poety: pisarza prowincji, pisarza tego, co wykluczone, pisarza, który 
usiłował pokazać wartość marginesów kulturowych, a nawet dokonać 
podmiany. Uczynić z nich nowe centrum. I to nie tylko w perspektywie 
rywalizacji z klasykami, nie tylko w perspektywie polskiej, ale i w per
spektywie politycznej i europejskiej. Wszystko to brzmi niezwykle 
nowocześnie, choć możliwe, że to nasza współczesność jest anachro
niczna. Na razie jednak jesteśmy przy Dziadach bądź na dziadach. 
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Dziady jako głos z prowincji, głos z marginesu, głos wykluczonych. 
jak rozumieć taką możliwość odczytania dramatu? Propozycja takiego 
spojrzenia na twórczość Mickiewicza pojawiła się, jak sądzę po raz 
pierwszy, u Stanisława Brzozowskiego, m.in . w Legendzie Młodej Polski. 
Powiada on, że prelekcje paryskie - ale obserwację tę można rozsze
rzyć i na inne utwory poety - mają wymiar performatywny. Oznacza 
to dla krytyka, że Mickiewicz stwarza w swoich tekstach rzeczywistość, 
dla której jedynym sprawdzianem jest on sam i ideał, który posiada. 
Zjawisko ta ma źródło z jednej strony w specyfice romantyzmu - odsu
nięcie się .ja" od zagrażającej mu rzeczywistości. Z drugiej: w specy
fice polskiego romantyzmu - zabranie .ja" jego rzeczywistości. Ci, 
którzy wykluczyli się i ci, którzy zostali wykluczeni z realnego świata 
procesów historycznych i kulturowych, są skazan i na bycie performe
rami. 1\vorzą swój własny świat, oparty na nich samych, oparty na 
języku i literaturze. W przypadku Mickiewicza powstający spektakl 
miał połączyć politykę i religię. Fakt ten irytował m. in. Miłosza. Autor 
Dziadów pisał w liście do Lelewela w 1831 roku, po klęsce powstania 
listopadowego, iż ratunku dla sprawy polskiej można szukać właśnie 
w perspektywie religijnej. Znów jednak wyprzedzam bieg zdarzeń. 

Głos z marginesu, głos wykluczonych. Najpierw przyjrzyjmy się, jak 
to mogło wyglądać w perspektywie samego Mickiewicza - o ile oczywi
ście powrót do takiej perspektywy jest możliwy. Sprawa podstawowa, 
o której zapominamy, bo przecież poeta w naszej świadomości, już od 
początku , zamieszkuje pomniki, to fakt, że Dziady pisze młodzieniec 
spoza establishmentu literackiego, funkcjonujący również poza cen
trum ówczesnego życia społecznego. Młodzieniec, który musi stworzyć 
swój świat literacki i swój świat społeczny. No i tworzy - pisząc Bal
lady i romanse, zakładając towarzystwo filomatów. Kręgi marginesu są 
jednak szersze. Wskazuje na nie przedmowa, którą poeta poprzedził 
część 11 dramatu. jest on pisany nie tylko z perspektywy wspomnianego 



młodzieńca, ale i z perspektywy kultury prowincjonalnej, którą trzeba 
skomentować tak, by mogla znaczyć w centrum. Mickiewicz czyni to, 
umieszczając swój utwór w kontekście mitologii i dramatu starożytnej 
Grecji oraz w kontekście chrześcijaństwa. Dziady zostają w ten sposób 
niejako obłaskawione, znajdując swoje miejsce w przestrzeni tego, co 

już znane i uznane. 
Z marginesu wywodzi się bohater dramatu. Mickiewicz zapewne 

wpisywał w jego historię swoją biografię, ale kwestia ta nie jest prosta 
i jednoznaczna. Raczej należałoby w niej widzieć występ performera 
niż prostą relację autobiograficzną. Bohater wygnany poza wspólnotę , 
poza relacje międzyludzkie, wygnany z życia, powracający na dziady 
i do swojego dawnego mistrza, pozbawiony siebie, swojego miejsca, 
zagubiony w drodze. W I części dramatu poeta określał obrzęd dziadów 
jako przestrzeń, w której mogą , a nawet powinni, pojawić się wyko
rzenieni, pozbawieni rzeczywistości, żyjący bądź przeszłością, bądź 
przyszłością. Właśnie dla takich indywiduów dziady miały być lekar
stwem. Na marginesie znajduje się także wspólnota, która w 11 części 

utworu zbiera się potajemnie, by obchodzić dziady. Z dala od centrum, 
czy raczej przejmując jego fragment w swoje chwilowe władanie. Głos 
zebranych jest głosem wykluczonych z oficjalnej kultury, nieznajdują
cych dla siebie miejsca w niej . Stwarzają oni świat, swój świat. 

m cz. Dziadów wprowadza kolejny krąg marginesu, tym razem poli
tyczny, narodowy. Dziady z obrzędu w dużej mierze sprywatyzowanego 
i zmarginalizowanego - bohater i wiejska wspólnota - zostają prze
mieszczone w centrum historii Polski. Rozgrywają się w trzech częściach 
dawnej Rzeczypospolitej. Już przedmowa do tego fragmentu dramatu 
wprowadza perspektywę prześladowań , które dotykają wileńską mło
dzież , stylizowaną na męczenników za wiarę. Jak wspomniałem, w tym 
performance stwarzają się wzajemnie religia i polityka. Polska okazuje 
się prowincją Europy, podbitą , mającą stać się nowym centrum. Odwo
łując się do kodu mesjanistycznego, poeta tłumi rozlegający się w dra
macie głos zemsty. Zarazem wzmacnia w ten sposób doświadczenie 
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resentymentu. Przesłanie nowego Mickiewicz konstruuje w dramacie, 
Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego, publicystyce .Pielgrzyma Pol
skiego" oraz w prelekcjach paryskich. Wypada przy tym zauważyć, że 

od czasów Ksiąg poeta wprowadzi jeszcze jedno rozumienie marginesu. 
Powstaje ono w związku z opozycją ludy - królowie. Pragnie w ten spo
sób zuniwersalizować sprawę polską. Pokazać jej europejski wymiar. 
Stworzyć wspólnotę wykluczonych, która stanie się realną siłą. Powrócę 
jeszcze do tej kwestii. 

3· 

Co się wydarzyło, by głos z prowincji uległ takim przekształceniom, 
by przekształceniom uległa sama prowincja? Chciałbym zwrócić uwagę 
na charakterystyczną dla twórczości Mickiewicza przemianę, która 
dokonała się w niej po powstaniu listopadowym. Otóż można przyjąć , 

że do 1831 roku projekt kulturowy i wspólnotowy poety jest związany 
z projektem nowoczesności. Oczywiście nie jest to już nowoczesność 
oświeceniowa , choć ważne zdaje się w niej dziedzictwo filomackie . 
Wypada tu sięgnąć do przedmowy do wydania poezji Mickiewicza z 1825 
roku O krytykach i recenzentach warszawskich, w której rysuje się opozycja 
nowoczesnego, erudycyjnego Petersburga i zacofanej, czytającej ana
chroniczne lektury Warszawy. Coś nie do pomyślenia u poety po 1831 
roku. Dość przypomnieć Księgi z ich pochwalą tego, co najgorsze u nas, 
a i tak lepsze niż w Europie. 

Projekt nowoczesności - kultury nowoczesnej, żywiącej się świa

domością utopijną - okazał się bezradny wobec kolejnego polskiego 
traumatycznego doświadczenia historycznego. Mickiewicz postano
wił więc skonstruować inny projekt , jakjuż wspomniałem, pisał o tym 
wprost do Joachima Lelewela. Wydal przy tym wojnę nowoczesności 
ijej kulturze, proponując wprawdzie utopię, ale powstającą nie dzięki 
rozumowi, a dzięki duchowości. Projekt ten został oparty na religii, 
na kodzie mesjanistycznym - pozwalającym ogarnąć absurdalność 



doświadczenia historycznego - a także na związanej z tym kodem kate
gorii kulturowego braku. Kwestia ta widoczna jest w Księgach, w publi
cystyce poety z lat 30. oraz w prelekcjach paryskich. W tych ostatnich 
w szczególny sposób, gdyż możemy obserwować w skrócie powtórzoną 
przemianę myślenia twórcy. To zresztą tekst, w którym swój finał znaj
dują Mickiewiczowskie dziady, rozpoczęte w prowincjonalnym Wilnie 
i Kownie, kończone w centrum Europy - w Paryżu. Czy jednak rze
czywiście kończone? Czy dzieło otwarte i to otwarte na tyle różnych 
sposobów można zakończyć? 

Pierwsze dwa kursy prelekcji paryskich stanowią próbę pokaza
nia Słowiańszczyzny - w centrum której znajduje się Polska - jako 
aspirującej do swojego miejsca w Europie. Mickiewicz wychodzi 
z założenia, że Słowianie jako lud młodszy są dyskryminowani 
przez dyskurs zachodnioeuropejski - mamy zatem kolejny margines 
w myśli poety - wykluczeni ze wspólnoty narodów chrześcijańskich. 
Chce pokazać ich jako inną Europę, pragnącą nadrobić zapóźnienie 
cywilizacyjne, dążącą do kontaktów z Zachodem. W konsekwencji 
skrzętnie zbiera wszelkie świadectwa kulturowego dorobku Słowian. 
Jednocześnie tłumaczy, że za owe zapóźnienia odpowiedzialny jest 
charakter słowiański. Słowianie to, jak pisał Herder, lud związany 
z naturą , lud cechujący się dobrocią, ale i lenistwem. Mickiewicz 
dodawał - lud pozbawiony objawienia, a w związku z tym także moż

liwości stworzenia własnej kultury i cywilizacji. Odpowiedzialne są 
także doświadczenia historyczne. Słowianie przeznaczyli swoje siły 
na obronę Europy przed islamem. Dlatego też podstawy państw sło
wiańskich dali obcy najeźdźcy, a Słowianie stali się pretendentami 
do europejskiej kultury. 

Wizja wykluczenia wpisana w Dziady znajduje się po stronie dwóch 
pierwszych kursów prelekcji paryskich. Pojawiają się w niej jednak - myślę 

om cz. dramatu - aspekty wyprowadzające w stronę pozostałych dwóch 
kursów; pojawia się także polemika z wizją sielskiej Słowiańszczyzny. 
Kod mesjanistyczny Mickiewicza już w dramacie jest otwarty na Europę, 
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na perspektywę udzielanego jej pouczenia. To przecież Europa, a nie 
Polska, powinna się martwić o swój przyszły los. 

W dwóch ostatnich kursach prelekcji paryskich sytuacja radykalnie 
się zmienia. Mickiewicz poszukuje nowego języka dla Słowian. Zaczyna 
od zmiany charakteru słowiańskiego - ze związanego z naturą na zwią
zany z transcendencją. Słowianie, jak się okazuje, posiadają bogatą 
mitologię, posiadają również moc, której nie roztrwonili na dzieła 
kultury i na cywilizację. Ta logika wprowadza perspektywę wspomnia
nego już odwrócenia. Kulturowy brak okazuje się zasługą, znakiem 
mocy i nadzieją na przemianę Europy w połowie x1x wieku. To Zachód 
przeżywa kryzys, wyczerpał swoją duchowość, potrzebuje odnowy, 
którą może mu dać słowiański barbarzyńca. Słowianie - zwłaszcza 

Polacy - mają zdobyć się na czyn. 
Zwróćmy uwagę , że taka propozycja zawiera w sobie olbrzymie 

pokłady resentymentu. Początkowo tłumionego w związku z perspek
tywą nadrabiania zapóźnień kulturowych i cywilizacyjnych, a następnie , 

wraz z potęgującą się bezsilnością i narastającą świadomością urazy, 
coraz bardziej zawłaszczającego myśl Mickiewicza. Język wykluczonych, 
marginalizowanych, ma stać się nowym językiem centrum, czy też języ
kiem nowego centrum. Twórca dąży w ten sposób do zmarginalizowania 
tych, którzy zostają obarczeni winą za cierpienie narodu. 

Wraz z taką myślą pojawia się interpretacja dziejów Europy oraz 
wizja jej kultury. Mickiewicz powiada, że krytyczny w nich był wiek 
xv11, kiedy doszło do naruszenia podstaw teologicznego ładu. Europa 
przyjęła projekt nowoczesności, oparty na racjonalizmie, mający swoje 
konsekwencje kulturowe i polityczne. Polska stając się Innym Europy, 
naraziła się na to, co stało się w wieku xvm i x1x, choć, wypada dodać , 

profesor-poeta, jednak o wiele mniej wyraziście, poszukuje przyczyn 
klęski Polski także w niej samej . Skazała się przez swą wierność idei 
na rolę ofiary. 



4· 

Jak wspomniałem, Mickiewicz konstruuje w Dziadach - także w dzia
dach, które powstają w College de France - nową mitologię. U źró
deł takiego pomysłu występuje przekonanie o wyczerpaniu się mocy 
dotychczasowych mitów, bezradnych wobec dylematów nowoczes
ności . Pojawia się także pragnienie mitu, który byłby odpowiedzią tak 
na sytuację historyczną, jak i kulturową. Miał stanowić próbą scalenia 
rozpadającej się całości kultury. 

Dziady zaświadczają drodze poszukiwań takiej mitologii. W ich 
części wileńsko-kowieńskiej przestrzenią eksploracji staje się folklor 
oraz filozofia egzystencji wczesnego romantyzmu. Oba te języki oka
zują się jednak nieskuteczne. Pozwalają na diagnozę sytuacji, w jakiej 
znalazł się świat i człowiek na początku x1x wieku. Nie dają jednak 
opowieści tożsamościowej, która mogłaby scalić to, co rozbite, zapro
ponować drogę wyjścia z zaistniałego kryzysu. Obie wczesne części 
dramatu pozostają nierozstrzygnięte. Rozbity zostaje ludowy obrzęd, 
rozbity pozostaje bohater, brakuje ostatniego słowa w sporze księdza 
z Gustawem. W m części Dziadów powstający mit, jak wspomniałem, 
nie dotyczy już wiejskiej wspólnoty wykluczonych czy zagubionego 
bohatera. Odnosi się do narodu w jego historycznym istnieniu. Mickie
wicz sięga po język chrześcijaństwa, by skonstruować opowieść o Pola
kach i o Europie w wieku x1x, opowieść powstającą w oparciu o kod 
mesjanistyczny. 

Prelekcje paryskie ukazują zasady owego konstruowania. Profe
sor-poeta przekonuje, że mesjanizm stanowi wizję rozwijającego się 
objawienia, w którym nawarstwiają się pokłady pogaństwa , chrześci

jaństwa i nowej myśli . Mówiąc to, Mickiewicz pragnie podkreślić orga
niczny charakter mesjanizmu, zakorzenionego w tradycji słowiańskiej 
Quż zapowiadającej , zdaniem twórcy, chrześcijaństwo) oraz chrze
ścijańskiej (zapowiadającej mesjanizm, mający być jego wcieleniem 
na płaszczyźnie politycznej). WyÓ'aje się jednak, że w prelekcjach 
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przynajmniej tak samo ważna okazuje się jeszcze jedna tradycja - tra
dycja judaistyczna. 

Jednym z ważniejszych fragmentów myślenia Mickiewicza, widocz
nego w Dziadach, a także w prelekcjach paryskich, jest kwestia mocy. 
Poeta wychodzi od doświadczenia słabości , pragnąc zbudować na nim 
moc. Tak jest zwłaszcza w m części dramatu, gdzie pojawia się mesja
nistyczna logika figury łączącej śmierć i zmartwychwstanie. Owym 
łącznikiem okazuje się cierpienie. 1\vórca proponuje równanie na moc, 
która wyrasta ze słabości. W ten sposób drogą ku odnowie koniecznie 
okazuje się klęska . Jeżeli jednak perspektywa odnowy oddala się - a cala 
twórczość Mickiewicz po m cz. Dziadów jest zapisem doświadczenia 
takiego oddalania się - pozostaje jedynie owa klęska. 

W prelekcjach paryskich - zwłaszcza w ich 1v kursie - dokonuje się 
jednak wspomniana już przeze mnie przemiana. Mickiewicz , oczy
wiście, powraca do zbawczej mocy cierpienia, ale rozważając kwestię 
mocy - m. in. w polemice z kościołem katolickim - zaczyna kłaść 
coraz większy nacisk na nią samą. Przekonuje np., że obraz Chrystusa 
prostaczka jest sfałszowany, a prawdziwy Chrystus to Chrystus mocy, 
przeganiający kupców ze świątyni, czy też postać z Sądu ostatecznego 
Michała Anioła, karząca grzeszników. Mickiewicz powiada, że zapo
mniano, iż Chrystus nie tylko umarł , ale i zmartwychwstał. Wydaje 
się, że Bóg, o którym mówi profesor-poeta, ma łączyć w sobie cechy 
Mesjasza z ewangelii z cechami starotestamentowego Jehowy. Tylko 
taki Bóg, będąc bliski ludziom w historii, cierpiąc wraz z nimi, będzie 
w stanie ją radykalnie przemienić, podważyć ten determinizm, który 
skonstruowała racjonalistyczna nowoczesność , i który jest odpowie
dzialny za klęskę Polski . Dziady Mickiewicza z ciemnego święta śmierci, 
jakim były w okresie kowieńsko-wileńskim stają się w College de France 
ekstatycznym świętem życia - czy też może lepiej - mają stać się takim 
świętem . Nie pamiętamy o tym. 

Punkt dojścia Mickiewicza, myślę o tym zapisanym, jest zastana
wiający. Chodzi mi o publicystykę "Trybuny Ludów", w której zanika 



perspektywa mesjanistyczna. Poeta okazuje się znakomitym anality
kiem nowoczesności, na miarę swoich czasów, stających się wiekiem 
kupieckim i przemysłowym . Ponownie przemawia w imieniu margi
nesu , tego, który zdefiniował jeszcze w Księgach, odwołując się do kodu 
mesjanistycznego, dzieląc Europę na Europę ludów i Europę królów. 
Podkreślam te przemiany, gdyż tym, co pozostaje w nich stałe, jest 
doświadczenie wykluczenia, poszukiwanie dla niego języka i próba 
zaradzenia mu. 

5· 

Jak wspomniałem, to wszystko brzmi bardzo znajomo, współcześnie. 
No, może prawie wszystko. Niestety, nie wyplątaliśmy się z romantycz
nych dyskursów, co najwyżej niezwykle je uprościliśmy. To nie tyle Mic
kiewicz mesjanista pozostał nowoczesny, to my jesteśmy anachroniczni. 
Ponadto, to, co było dramatycznym wielogłosowym światopoglądem, 
w którym ścierały się myśli i wartości, stało się obecnie stereotypem czy 
liczmanem, powtarzanym bez głębszego rozumienia. Przykładem niech 
będzie nieistniejąca nigdzie fraza .Polska Chrystusem narodów" czy 
nawiedzające nawet kazania hierarchów kościoła, również nieistniejące, 
przynajmniej u Mickiewicza, zdanie - .Tylko pod krzyżem , tylko pod 
tym znakiem - Polska jest Polską, a Polak Polakiem". 

Lektura książek Stasiuka, Masłowskiej, Pilcha, a także dziady rozgry
wające się po 10 1v 2010 na Krakowskim Przedmieściu oraz w mediach 
pokazują - oczywiście w różny sposób - że centrum Mickiewiczow
skich dziadów, mesjanizm i wpisany weń resentyment pozostał naszym 
kodem kulturowym. Nawet jeśli często nie jesteśmy tego świadomi, 
nawet jeśli ten kod oddalił się od wersji poety. Jeśli jednakjest tu mowa 
o oddaleniu, to wypada podkreślić - ten kod, wpisane weń symbole, 
gesty, imperatywy przede wszystkim oddalają nas dzisiaj od rzeczy
wistości, tej nowoczesnej, tej, która stanowi nasz czas. Nie można jed
nak prosto stwierdzić , że potrzeba owego kodu nie wyrasta z żadnej 
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rzeczywistości. Mamy więc dwie różne rzeczywistości , które niestety 
nie potrafią toczyć ze sobą dialogu, jakby obawiały się wyjść poza mury 
własnych języków tożsamościowych. 

6. 

Trzeba zatem wracać do Dziadów, które z wielu powodów okazują się 
niezakończone. Takjak wracał do nich Mickiewicz. Czytać je, wystawiać 
i rozmawiać o nich. Po to, by zobaczyć, co w nich jest napisane, a co 
dodaliśmy bądź ujęliśmy. Także po to, by obserwować, jak były powią
zane z naszym życiem wspólnotowym. Po to, by rozumieć i nabrać 
mądrości wpisanej w dramat. Ale i po to, by wystrzegać się zamieszku
jących go demonów, czy też demonów rodzących się w trakcie lektur 
Dziadów. Nasze arcydzieła mają zdolność infekowania myśli różnymi 
jadami. Stają się źródłem mitologii , które mogą okazać się z wielu powo
dów groźne. Być może tak musi być z utworami pisanymi w trudnych 
czasach i na trudne czasy„. 

Istnieje cały szereg rewizjonistów, podejmujących rozrachunek 
z romantyzmem. Od Słowackiego, przez Wyspiańskiego, po Gom
browicza i dalej. Usiłowano zapomnieć o romantyzmie (postulował 
taki gest m. in . Jan Nepomucen Miller), romantyzm traktuje się także 
jako obowiązujący dzisiaj paradygmat myślenia (.Czterdzieści i cztery. 
Magazyn Apokaliptyczny"). Brzozowski, którego przywołałem wyżej, 
twierdził, że dziedzictwo romantyzmu zostało zagubione. Krytykując 
Młodą Polskę, zwracał uwagę, że ta fascynuje się tym, co było przekleń
stwem romantyzmu, słabością, zapominając o poszukiwaniu siły przez 
romantyków. I znów można dostrzec w tej wypowiedzi coś boleśnie 
aktualnego. Zwłaszcza, jeśli sięgnie się po powstające ostatnio książki 
Jarosława Marka Rymkiewicza. Wydaje się przecież, że zarówno jego 
Samuel Zborowski, jak i Samuel Zborowski Słowackiego to bohatero
wie, o których Brzozowski mógłby napisać, że stanowią wzór anachro
nicznej i jałowej samowoli. 



Brzozowski głosił, że podjęcie owego zapomnianego dziedzictwa 
ma polegać na jego przezwyciężeniu - nie wyparciu, również nie znisz
czeniu, lecz właśnie przezwyciężeniu. Chodzi więc o to, by wydobyć 
z języka romantyzmu to, co może prowadzić do życia, a zaraze m 
wypracować własny język, który pomoże przekroczyć ograniczenia 
romantyzmu. Ideałem Brzozowskiego była twórczość, istnienie w głów
nym nurcie życia, pośród procesów historii i kultury, kształtowanym 
przez nowoczesność; powrót "ja" do rzeczywistości. 

Nas jednak nie uwodząjuż takie mocne projekty, prowadzące do pełni 
świadomości i pełni czynu, raczej staramy się przepracować dawne mity, 
poddając je próbie wielu różnych języków interpretacyjnych. 

Paweł Wodziński deklaruje chęć tworzenia teatru wspólnotowego, 
a zarazem wskazuje na jego rewizyjny związek z dziedzictwem kultury 
narodowej oraz na intencję oddziaływania na rzeczywistość . Poszuki
wania języka , który będzie niezależny od wpływów polityków, mediów 
oraz kościoła, będzie wszakże językiem polityki. Reżyser po "Krasiń
skim. Nie-boskiej komedii . Instalacji teatralnej", "Słowackim 5 drama
tach. Rekonstrukcji historycznej ", proponuje "Mickiewicza. Dziady. 

Performance". W tych trzech formułach - instalacji, rekonstrukcji, 
performance - wraca kwestia aktywnego stosunku do przeszłości 
i współczesności, ich zderzenia, krytyki, a także oddziaływania na 
publiczność. Splot zwrotu ku dawnemu tekstowi oraz nastawienia na to, 
co aktualne w naszym świecie, ma skutkować teatrem, który pozwala 
dotrzeć do prawdy, zarówno o tym, co było, jak i o tym, co jest. 

Wodziński chce pokazać romantyzm polski jako odpowiedź 
na orientalizujący (kolonizujący mocą stereotypów) dyskurs Zachodu. 
Chce spojrzeć na zaproponowany przez Mickiewicza projekt wspól
notowy poza perspektywami heroizacji i martyrologii, w kontek
ście specyfiki głosu dochodzącego z peryferii, z marginesu - głosu 

wykluczonych. Być może takie spojrzenie, performance odtwarzający 
performance poety - odgrywany obrzęd wspólnoty i odgrywany ryt 
bohatera - pozwoli podjąć wysiłek' przepracowania tego, co groźne 
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w kodzie romantycznym. Tego, co wraca również w wypowiedziach 
wykluczonych dzisiaj. 

Towarzysząca reżyserowi intencja krytyczna, ujawniająca uwięzie
nie w pułapce dawnego języka, często wykorzystywanego na potrzeby 
doraźnych manipulacji ideologicznych, prowadzi nieuchronnie do pyta
nia - jaki język można zaproponować wykluczonym dzisiaj? 



PAWEŁ WODZIŃSKI 

Reżyser i scenograf 
Ukończył Wydział Aktorski (1989) i Wydział Reżyserii Dramatu (1993) 
PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie . Debiutował w Teatrze 

Dramatycznym w Warszawie przedstawieniem Woyzeck Georga Buchnera 

w 1992 roku . 
W 1998 roku założył, a następnie był szefem towarzystwa 

teatralnego - stowarzyszenia powalanego da promocji współczesnej 
dramaturgii oraz głoszącego ideę teatru społecznie zaangażowanego. 

W latach 2000-2003 Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Polskiego 
w Poznaniu. W latach 2005-2007 kurator polskiej ekspozycji narodowej 

na 11. Quadriennale Scenografii w Pradze, a następnie kurator wystawy 

Przestrzeń teatru zaangażowanego w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta" 
w Warszawie [2007). Dyrektor programowy Festiwalu Polskich Sztuk 

Współczesnych R@PDRT w Gdyni (2009) . 

Reżyserował i tworzył scenografię da wielu przedstawień teatralnych, 

telewizyjnych, a także operowych. Pracował na czołowych polskich scenach, 
m.in . w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Teatrze Polskim 

we Wrocławiu, Teatrze Wielkim w Ładzi, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej . 
W Teatrze Pol skim w Bydgoszczy wyreżyserował i stworzył scenografię 

da spektakli : Powrót Odysa (2007), Krasiński. Nie-Boska komedia. Instalacja 

teatralna (2008), Slowacki. 5 dramatów Rekonstrukcja historyczna (2010), 
a także scenografię da spektakli w reżyserii Pawła Łysaka: Sprawy Dantona 

Stanisławy Przybyszewskiej (2008), Trzech sióstr wg Antoniego Czechowa 

(2009) oraz V (F] ICD-10. Transformacje Artura Pałygi [2009) . 
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STEFAN WĘGŁOWSKI 
Kompozytor, gitarzysta. 
Uczył się w Konserwatorium Muzycznym w klasie gitary oraz kompozycji. 

Następnie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie w klasie gitary oraz klasie kompozycji. Od 2009 studiuje 

kompozycję oraz kompozycje muzyki filmowej i elektronicznej w Akademii 

Muzycznej w Bydgoszczy 
W raku 2007 zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Gitary 

Klasycznej w Łodzi. Na stałe współpracuje z Wydziałem Multimediów 

Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych jaka kompozytor i konsultant 

ds. muzycznych oraz z działem muzycznym magazynu „Exklusiv". 

AGATA SKWARCZYŃSKA 
Scenografka, reżyserka światła . 

Ukończyła Wydział Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, 

studiowała na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Stworzyła scenografię, kostiumy i światło da spektakli w teatrach w Łodzi, 

Wałbrzychu, Opalu, Jeleniej Górze, współpracując m.in. z Remigiuszem 
Brzykiem, Łukaszem Chotkowskim, Wojciechem Farugą, Natalią Fijewską. 

W Teatrze Polskim w Bydgoszczy współpracowała z Pawłem Wodzińskim 

przy spektaklach Krasiński. Nie-boska Komedia. Instalacja teatralna [2008) 

oraz Słowacki. 5 dramatów. Rekonstrukcja historyczna [2010) . 
Od 2007 raku stale współpracuje z Teatrem 21, którego członkami są osoby 

z zespołem Downa i autyzmem. W 2011 raku jest kuratorką polskiej ekspozycji 
narodowej na 12. Quadriennale Przestrzeni Scenicznej i Perfarmansu w Pradze. 



ANETA JANKOWSKA 
Tancerka, choreografka . 

Ukończyła Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu 

na specjalizacji taniec współczesny, studiuje na kierunku Choreografia 
i techniki tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Jako tancerka i choreografka brała udział w spektaklach w reżyserii Łukasza 
Gajdzisa, Czesława Sieńki, Karoliny Kasprzak . Była tancerką w musicalach 

w reżyserii Romana Baranowskiego i Sabine Schulz. Na swoim koncie ma także 

niezależnie tworzone choreografie: puenta bez puenty, W przód, Sciana. 

W Teatrze Polskim w Bydgoszczy prowadziła zajęcia taneczne dla uczestników 
projektu Kobiety do środka [2009) . Jako choreografka pracowała przy 

spektaklach Łukasza Gajdzisa : Brzechwa 2. Szelmostwa Lisa Witalisa [2009) 
oraz Klub kawalerów [2010). 

AGNIESZKA SOWA 

Ukończyła Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii 
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Podyplomowych Studiów 

Chórmistrzowskich przy AM w Bydgoszczy i CAK w Warszawie. Jest laureatką 

VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu [1998). 

Dyrygentka i Kierowniczka Artystyczna Chóru Akademickiego Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Chóru Dziecięcego „Rubinki" 
PZSM im. A. Rubinsteina. 

Z Teatrem Polskim w Bydgoszczy współpracuje od 2002 jako korepetytorka 

muzyczno-wokalna, prowadząc zajęcia z zakresu impostacji i emisji głosu . 

ZZ+Z3 

REMIGIUSZ ZAWADZKI 
Operator, reżyser, scenarzysta, producent. 
Ukończył Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Studiował 

na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Autor zdjęć do reportaży telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych m. in.: 
Klik, Podwójna izolacja, Po godzinach oraz niezależnego, pełnometrażowego 

filmu Fabularnego Owoce miłości [reż. Marek Zydowicz]. 
Od 2004 prezes Fundacji Sztuki ART-HOUSE, główny organizator i dyrektor 

Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Reportażu CAMERA OBSCURA w Bydgoszczy. 



dyrektor PAWEŁ ŁYSAK 

zastępca dyrektora, główny księgowy MICHAŁ WDJTUS zastępca dyrektora, 

kierownik literacki PAWEŁ SZTARBDWSKI dramaturg ŁUKASZ CHOTKOWSKI 

koordynator pracy artystycznej BERNADETA FEDDER kierownik działu 
techniczna-gospodarczego WALDEMAR GRACZ montażyści sceny ARTUR EKWIŃSKI 

(brygadzista technicznej obsługi sceny] ZBIGNIEW CZERNIAK, ANDRZEJ KOTOWSKI, 

JAROSŁAW KUBIŃSKI, MARIUSZ PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, 

PIOTR ZAWADZKI pracownia elektra -akustyczna ROBERT ŁOSICKI (kierownik), 
LESZEK DRYGAS, SZYMON GRODZKI, ŁUKASZ SZVMBDRSKI, DAMIAN WESOŁOWSKI, 

EUGENIUSZ WISNIEWSKI pracownia krawiecka EWA STAŃSKA (kierownik], 

ALINA TADYCH, ALDONA WŁOCH pracownia fryzjerska JADWIGA MŁYNARCZVK 

rekwizytor EUGENIUSZ BARANOWSKI, WIESŁAW MITORAJ stolarze 

KRZYSZTOF PAWLAK, WITOLD WŁOCH ślusarz JAROSŁAW ANDRYSIAK 

garderobiane OLGA BETAŃSKA, JADWIGA KAMIŃSKA, KATARZYNA WYSOCKA 

dział promocji i marketingu, biuro festiwalu prapremier BERNADETA FEDDER 

(p.a. kierownika], AGNIESZKA HANY2EWSKA, MAGDA IGIELSKA, KATARZYNA 

KAMERDUŁA·GAPIŃSKA kasa IWDNA LEWANDOWSKA 

rezerwacja i sprzedaż biletów tel. SZ 33 97 818, poniedziałek - nieczynne, 
wtorek-piątek 12 00-18 DO, rezerwacje internetowe: www.teatrpalski.pl 
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