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Widzieć i wyśpiewać świat 
Na czym polega romantyzm? Mówiąc naj

krócej: Niebo z Ziemią mogą stanąć naprze
ciw siebie, cz ło

wiek i Pan Bóg roz
mawiają jak równy 
z równym, Szatan 
przybiera, jakie 
chce postaci, n ie 
mogąc odżałować 

utraconej pozycji i 
rajskich rozkoszy, 
a dusze wędrują 
między żywymi, 

jakiejkolwiek 
-oczekując pocie
chy. 

Podobnie Niebo 
z Ziemią spotyka 
się podczas świąt, 
które zawsze go
dziły niemożliwych do pogodzenia Polaków 
- Świąt Zmarłych . 

Świat jako Wielka Księga zawiera wiele 
znaków i śladów, świadczących, że tak za

Nie mogę w tym momencie nie zacyto
wać fragmentu jednego z wybitnych esejów 

Piotra Wierzbickiego pt. „Muzykalny 
Bóg". Autor tłumaczy w nim doskona
le każde muzykowanie a więc nasze 
śpiewanie Mickiewicza także: 

„ Gdzieś z wysoka pilnie słucha 
muzyki wszechwiedzący i wszech 
słyszący Pan Bóg. Muzykalny Pan 
Bóg zna wszystkie dzieła muzyki, 
pamięta je, żadnego nie pomija, nie 
poniża złośliwie, nie pogrąża w 

niebycie przez zaniedbanie. 
Gdzieś poniżej słucha niezbyt 

pilnie muzyki przyślepawy i przy
głucha wy Muzykalny Człowiek. 

Nie zna wszystkich dzieł muzyki, o 
niektórych zapomina, szereguje je w 

swej duszy, jest szatańsko surowy ale 
wcale nie szatańsko sprawiedliwy ... " 

Ten obrazek p ięknie tłumaczy nasz pomysł 
stworzenia wokół premiery o Mickiewiczu 
„zaduszkowego" I .Tarnowskiego Sa lonu 
Sztuki. 

wsze było jest i będzie. W ten 
sposób ży li i myśleli romanty
cy. Bar "Romantyczność" 

Adam Mickiewicz, jeden z 
nich, w dodatku urodzony na 
wschodzie nie mógł myśleć 
inaczej ... Powstała zatem 
idea, by w 150. rocznicę 
śmierci Wieszcza przygoto
wać premierę muzycznego 
widowiska - koncertu „ Bar 
>Romantyczność<". 

A dlaczego „bar" i „roman
tyczność"? Odpowiem: bo z 
baru lepiej widać cały świat, 

a romantyczność najlepiej wyśp i ewać. W 
naszym przedstawieniu zrobi to gwiazda -
Wojtek Klich z zespołem i aktorzy Tarnow
skiego Teatru. Muzyka będzie dobra, wspó
łczesna, młodzieżowa ... 
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Specjalność zakładu: 
Mickiewicz z Klichem 

a la Wolański 

Może okazać się, że taki fest iwal jest rów
nie potrzebny jak „ firmowy" Festiwal Kome
dii Talia. Co na to Pan Bóg - Dyrygent? 

Wojciech Markiewicz 

Ada01, zejdź do baru 
Rozmowa z WALDEMAREM WOLAŃSKIM, 

reżyserem przedstawienia „Bar >Romantyczność<" 
Skąd wziął się Adam Mickiewicz w barze 

„Romantyczność"? 

Prosto z nieba ... 
Z nieba??!! 
Właśnie stamtąd. 

Mickiewicz, niebo, Ziemia, 
bar .. .? 
Widzę, że muszę zacząć od 

początku. Gdybyśmy chcie li 
ca łość sztuki „ Bar .Romantycz
ność<" okreś li ć jednym· zda
niem brzmiałoby ono: jest to 

' sztuka napisana przez Mickie
wicza, której to sztuki Mickie
w icz nigdy napisał. 

Oj, chyba skomplikowane ... 
Niekoniecznie, bowiem są w 

tej sztuce słowa napisane przez Mickiewi-

„Uciec z duszą na listek i jak motyl szukat! 
Tam domku i gniazdeczka -" 
Adam Mickiewicz „Poezje" 

cza, ale „povyyrywane" z jego utworów. I 
właśnie z tych fragmen
tów zosta ła stworzona 
nowa treść. Jest to for
muła swego rodzaju za
bawy literackiej ... Ale 
nie tylko o to chodzi. 

Lepiej chyba zacznij
my od treści ... 

No to teraz z grubsza 
o treści. Jest 150. rocz
nica śmierci Wieszcza 
Adama i tenże, będąc w 
niebie zastanawia się, 

czy na Ziemi pamiętają 
o nim i jego twórczości. 
Postanawia więc na 

chwilę opuścić niebo i sprawdzić. Mickie
wicza zjawia się na Ziemi i ląduje w cza
sach współczesnych , wieczorem, w barze 
„Romantyczność" przy ul. Mickiewicza. Do 
tego baru schodzą się postaci z jego utwo
rów: ksiądz Robak, Tadeusz, Telimena, 
Świtezianka, Muza ... Wieszcz rozmawia ze 
swoimi bohaterami, ale im dłużej to trwa, 
tym bardziej widać chaos. Mickiewicz do
chodzi do wniosku, że lepiej chyba wrócić 
do nieba, bo ze swoimi postaciami chyba 
nie dogada się, bo one żyją innym życiem. 

Czyli mamy do czynienia z groteską ... ? 
Tak, to swoisty rodzaj groteski literackiej. 

Ale za tą groteskową sytuacją kryją się tro
chę głębsze pytania: jakie jest miejsce wzor
ców literackich w naszym życiu; czy Mic
kiewicz nadal jest żywy wśród nas, czy też 
jest to już tylko nazwisko, którego biografię 
dzieci wkuwają w szkołach; czy w naszej 
współczesności nadal funkcjonują jego 
utwory ... ? 

dokończenie na str. 4 
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Adalll, zejdź do baru 
dokoriczenie ze str. 3 

I jaką diagnozę Pan stawia? 
Nie chciałbym udzielać ostatecznej od

powiedzi, bo diagnoza nie jest jednoznacz-

normalnie nie szuka. W tym przedstawie
niu, poprzez zestawienie pewnych fragmen
tów tekstów Mickiewicza, tekstów czasem 
bardzo mało znanych, sugerujemy, że Mic
kiewicz wcale nie był takim „zal::irązowio

nym", patetycznym wieszczem, że 
jest w jego twórczości mnóstwo 
fajnych i wesołych rzeczy, o któ
rych z reguły mało wiemy. W 
związku z tym moja sugestia dla 
nauczycieli jest taka, aby poszu
kać w twórczości Mickiewicza ak
tualnych brzmień , tego co budzi 
emocje teraz, a nie tego, co bu
dziło je 150 i więcej lattemu. Przy
muszając uczniów do wkuwania 
„nieśmiertelnych" strof robi się 
krzywdę i poecie, i uczniom, bo 
się zniechęcają. 

„Bylem mi,dzy krewnymi i czeladzi gromadą 
Przeszkodą i zawadą." 

Mickiewiczowscy bohatero
wie, którzy siedzą w barze „Romantycz
ność" to współcześni ludzie, żyjący tu i 
teraz, a le mówiący tekstami Wieszcza. I 
okazuje się, że te teksty znakomicie brzmią 
tu i teraz, pasują do naszych dziwnych 
czasów. Wniosek z tego, że można inter
pretować Mickiewicza z perspektywy dnia 
dzisiejszego. 

Adam Mickiewicz - „Poezje'', 1839 r. 

na. Każdy może sob ie wyciągnąć własne 
wnioski i we własny sposób odpowiedzieć 
na te pytania. Mój punkt wiedzenia jest taki: 
poezja jest poezją, nie da się jej postawić 
na półkę, opatrzyć etykietą i „ używać" w taki 
sposób, jak przed laty, gdy była pisana. 
Poezja żyje tu i teraz, więc jeżeli dla 
kogoś Mickiewiczowskie strofy są na

„Pan Tadeusz" 
według 

dal aktualne, budzą wzruszenie, chęt
nie się po nie sięga, to w tym momen
cie „M ickiewicz wielkim poetą .jest". 
Natomiast jeżeli ta poezja jest komuś 
obojętna, to nie ma co przymuszać do 
czytania „na klęczkach", ponieważ nic 
kompletnie z tego nie wynika. 

Czy ta ostatnia część Pańskiej dia
gnozy kierowana jest pod adresem na
uczycieli? 

Andrzeja Waligorskiego 
(Fragmenty) 
KSIĘGA li: Zamek 
Pośród krat, baszt i różnych innych dupereli 
Siedzi Hrabia po mieczu, pochwie i kądzieli 
Zaś Gerwazy oparty na swym Scyzoryku 
Opowiada mu seria l o starym Sto lniku 
Co Jackowi Sopl icy nie chciał dać swej córki 
Więc tamten go - i słusznie - uwalił z dwururki 
Hrabia pije z Gerwazym i zemstę przysięga 

Nauczycieli też. Chodzi o to; aby po
szukać w Mickiewiczu tego, czego się 

Zaś Wotny pędzi bimber. Tu kończy się księga . , 
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Mickiewicza RoCk'n'roll 
Rozmowa z WOJCIECHEM KLICHEM, autorem 

i wykonawcą muzyki do przedstawienia „Bar >Romantyczność<" 

Jak zaczęła się Twoja przygoda z Tarnow- właściwie powinienem zacząć od czegoś 
skim Teatrem i Mickiewi- ' innego. Ja nie bardzo lu-
czem? bię, jak ktoś wpieprza 

Waldek Wolański , reżyser mi się w moją twór-
„Baru >Romantycznosć< ", czość i Wolański zacza-
zatelefonował z propozycją i rował mnie również dla-
natychmiast mnie zaczaro- tego, że dal mi scena-
wal. W ciągu pięciu minut riusz i wolną rękę w wy-
opowiedzial mi o sztuce, wy- borze tych pięciu czy 
jaśni! intrygę, opisał scenogra- sześciu tekstów Mickie-
fię ... To wystarczyło. Później w i cza, które miały na 
dopi e ro dostałem teksty i gdy początku stać się pio-
zacząlem czytać tego Mickie- senkami. Sam wybrałem 
wicza... sobie pewne punkty 

W szkole nie czytałeś? ciężkości, dobrałem tek-
Coś tam czytałem, ale to był sty, opracowałem linie 

chyba „Pan Tadeusz" w siód- melodyczne i przedsta-
mej klasie podstawówki (śmiech). Więc po- wiłem Waldkowi. Jemu się te pomysły 
czytałem sobie tego Mickiewicza i . . . Nie, spodobały i ... dalej samo poszło. 
/ . , Żadnych problemów z blueso-

Andrzej Waligórski (1926 - 1992) - aktor, po- wo-rockową muzyką do tekstów 
eta, satyryk, dziennikarz, długoletni współ- - bądź co bądź - narodowego 
pracownik Polskiego Radia. Współtwórca kabare- Wieszcza? 
tów „Dreptak", „Studio 202" i „Elita". Twórca po- Nie wiem, czy to ja mam taką 
staci Dreptaka oraz popularnej piosenki - toastu. zdo ln ość w tworzeniu melodii 
„Hej szable w dłoń" (do posłuchania w „Powtórce (śmiech), czy teksty Mickiewicza 
z rozrywki" PR fil). są tak przyjazne, że łatwo się do 

nich pisze muzykę ... Te teksty na
' prawdę fajnie się śpiewa, nawet 

w frazach stricte rock ' n ' rollo
wych. 

r 
„Pan Tadeusz" 
według Andrzeja Waligorskiego 
(Fragmenty) 
KSIĘGA V: Kłótnia 
Asesor pił Jarzębiak, Rejent ćpał Wiśniówkę 
Jankiel z Woźnym Protazym chlali Pejsachówkę 
Telimena Vistulę obciągała bratu 
Gdy Kluczn ik wleciał z okrzykiem : Biorą do Senatu! 
Zaraz tam pogonili wypluwając płuca 
Płócienniczak, Gargamel, brat Glempa i Guca 
Z tym, że jakoś do Izby Wyższej nie trafili 
Więc są w izbie wytrzeźwień. Dalszy ciąg po chwili. 

~ . , 

Przyznam się, że muzykę do 
śpiewanych w trakcie spektaklu 
piosenek pisałem trochę instynk
townie, bo nie wiedziałem, kto 
będzie śpiewał. 

Bo przecież mogło być i tak, ze 
liryczny bluesik przypadnie w 
udziale grubej aktorce z wąsem. 

dokoriczenie na str. 8 
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,,Bar > Roinantyczność<'' 

Obsada: 

Premiera 26.11.2005, 
w 150. rocznicę śmierci 

Adama Mickiewicza (26.11.1855) 

Scenariusz - Maria Wolańska 
Reżyseria - Waldemar Wolański 
Scenografia - Joanna Hrk 
Muzyka - Wojciech Klich 

Mickiewicz - Marek Kępiński 
Muza li - Marzena Poźniak 
Muza I - Marta Marianna Gortych 
Telimena - Ewa Romaniak 
Upiór - Jerzy Ogrodnicki 
Tadeusz - Robert Żurek 
Ks. Robak - Marek Walczak 
Konrad - Sławomir Gaudyn 
Kochanek - Przemysław Sejmicki 
Muza Ili - Magdalena Kriger 
Gra WojteKlich Band w składzie: Wojtek Klich, 
Stanisław Migała, Artur Boryczko - gitary; Jurek 
„ Kobra" Drobot - gitara basowa; Bartek Rojek, 
Krzysztof Krupa - perkusja. 
Przygotowanie wokalne - Elżbieta Kuzemko-Rausz 
Inspicjent, sufler - Krystyna Fudyma 

1 

Tarnowski Teatr im. L. Solskiego 
Dyrektor naczelny i artystyczny 

Wojciech Markiewicz 

Zastępca dyrektora 
Grażyna Nowak 

Koordynator pracy artystycznej - Wioletta Ławniuk 
Sekretariat - Andrzej Nach man 
Kierownik Działu Technicznego i Administracji - Jerzy Przystupa 
Zastępca kierownika ds. administracji - Ewa Rosa 
Mistrz Pracowni Elektryczno-Akustycznej - Tadeusz Wi śniewski 

Elektryk:. Wiesław Habel 
Akustyk- Jerzy Milewski 
Rekwizytor - Stanisław Kuta 
Fryzjerki: Monika Brzegowiska, Agata Hynek 
Garderobiana - Zofia Czaja 
Brygadier sceny- Bartłomiej Iwanek 
Montażyści: Ryszard Adamiak, Zdzisław Mazur, 

Ryszard Pociecha 
Pracownia stolarska - Józef Kiełbasa 
Pracownia ~ !usarska- Bogdan Barman 
Pracownia plastyczna: Andrzej Krzyczmonik, Bogusław Bilik 
Specjalista ds. reklamy- Krystyna Szafarz 
Mistrz pracowni krawieckiej - Maria Kańduła 
Pracownia krawiecka: Jolanta Kraj , Małgorzata Jerzykowska 
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: Małgorzata Gutwińska, 

Stanisława Jędrzejec, Andrzej Krupczyński , Maria Pijewska 

-7-



Mickiewicza RoCk'n'roll 
dokończenie ze str. 5 

Nosiłem się nawet z zamiarem za
sugerowania, aby zaśpiewały po pro
stu ze dwie dobre wokalistki, z który
mi występuję, ale okazało się, że nie 
było takiej potrzeby. Wszystko ma swój 
urok, większość aktorów dobrze śpie
wa i jest fajnie. 

Gatunkowo blues, rock i„ . 
Niektóre kawałki to naprawdę roc

kowy czad. Ksiądz Robak śpiewa taką 
piosnkę, że wypisz wymaluj TSA, ale 
akurat ten tekst pasuje do ewidentnych 
riffów„. Jest najwięcej bluesa, ale są 
też kawałki prawie ogniskowo-harcer
skie„ .Sumując, starałem się wyczuć, 
„co poeta chciał przez to powiedzieć" 
(śmiech). 

A jak znalazłeś Mickiewicza po la
tach, od czasów tej wspomnianej pod
stawówki? Nie wciągnęły Cię te tek
sty, nie chcesz zrobi ć czegoś poza 
spektaklem? 

„ Ksiądz Robak miał wyrzuty pa mordzie. " - Humor 
zeszytów szkolnych „Przekroju". (zdjęcie z prób: 

Przyznam, że trochę wciągnęły. 

Marek Walczak - ksiqdz Robak, Marek Kępiński -
Adam Mickiewicz, Magda Krieger - Muza, Wojciech 
Klich -gitarzysta) 

Zresztą są w tych Mickiewiczowskich 
strofach fragmenty jakby żywcem d la b lu
esa napisane. Jest taki kawałek, że każdy ma 
swoją żabę, przed któ rą ucieka i swojego 
zająca, którego się boi, albo: po lski pijemy 
miód, widzisz bracie, śp iewać umiemy, a tyś 

głuc h y i n iemy„. Jest w tej poezji sporo 
świetnego tworzywa d la muzyka. A jeże li 

chodz i o d rugą część pytania, to wyg l ąda 
na to, że z tego przedstawienia powstanie 
płyta. 
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KSIĘGA VIII: Zajazd 
Podkomorzy miał właśnie obalić Pershinga 
Gdy wleciał cwałem Hrabia, w dłoni lśni mu klinga 
Za nim szlachta szturmuje dwór, kuchnie, piwnice 
Gerwazy lewą dłonią pochwycił Soplicę 
I z okrzykiem Soplico! Giń kanalio chytra! 
Odbiwszy główkę wypił Soplicy pół litra 
Ale zaraz uczciwie wszystko zwrócił z pluskiem 
Padł i zasnął. W następnej księdze przyjdą Ruskie. 

Z punktu widzenia polonisty 

Ucz się pilnie, 
jak Mickiewicz w Wilnie ... 

Beata Stelmach-Kutrzuba 

P owszechnie wiadomo, że Mickiewicz 
„wielkim poetą był" . Parafrazując słyn

ny tekst z „ Ferdydurke", nawiasem mó
wiąc odnoszący się do Słowackiego, nie Mic

alnych kontekstów. Z doświadczenia wiem, że 
trafiają do młodzieży znane liryki miłosne Mic
kiewicza. Powszechnie podoba się „ Niepew
ność", bo dotyczy dylematu wielu nastolatków, 
przeżywających pierwsze porywy serca. Z tego 
samego zapewne powodu lekturę wiersza „ Do 

kiewicza, warto zastanowić się, -----------------------, 
jak o wie l kości naszego wieszcza Dałem uczniom do wyboru: 
przekonać współczesną młodzież albo przemówienia Kaczyńskich, 
i czy w ogóle na leży 0 niej prze- albo sonety Mickiewicza„. 
konywać? Metod prof. Bladaczki, 
wtłaczan i a perswazją frazesów w 
oporne głowy uczniów, metod 
obśmianych i skomprom itowa
nych m.in. przez Gombrowicza, 
nie stosuje się, na szczęście, we · 
współczesnej szkole. 

Pytanie ty lko, jak zaintereso
wać młodych ludzi ery kompute
rów, Internetu, globalizacji, pop
ku ltury, strofami brzm i ącym i sta
romodnie, a w związku z tym nie
ciekawie. Nie jest to takie trudne 
wbrew pozorom. Proponuję za
cząć od biografii poety - jej zna
jomość przydaje się do interpretacj i wie lu 
utworów. Nie stawiać go przy tym na piede
sta le - to tylko człowiek, choć z iskrą bożą. 
Młodzież chętni ej zaakceptuje postać z krwi i 
kości, n iż mum ię w woni kadzideł. Może więc 

trochę o jegO'romansach, o s łabośc i i tchórzo
stwie (n ie poszedł do powstania, a nawet nie
ź le s i ę bawi ł w tym czasie w w ielkopolskich 
dworach), o uleganiu wpływom Tow iańsk iego 

i ba lansowaniu na granicy narodowej zdrady, 
wreszcie o zazdrości o ta lent ko legów po pió
rze (bez li toś nie tępił Słowackiego). Słowem, 

wszystkie zab iegi odbrązowien ia dozwolone 
ku chwa le poety. 

Recepcj ę utworów natom iast naj lepiej 
uwspółcześn i ć, czyli poszu kać do nich aktu-

M***" jeden z moich uczniów skw i tował 

stwierdzen iem „mocna rzecz". Cóż, miłość to 
temat ponadczasowy. 

,Atmosfera tajemniczości , metafizyki pocią
ga natomiast w balladach i „ Dziadach" cz. li i 
IV. Odwołan ie się do niej, stworzenie odpo
wiedniego nastroju dz i ała i budzi zaintereso
wanie, a to pierwszy i ważny krok w drodze 
do chętnej ana lizy i interpretacji utworu. 

Zdecydowanie najtrudniejszym i najmniej 
entuzjastycznie czytanym dz i ełem Mick iewi
cza jest Ili cz. „ Dziadów". Konrad ze swoim 
pełnym egzaltacji zachowaniem, raz majaczą
cy, raz rozkrzyczany, wydaje się niezrozumia
ły, a przez to odległy. 

dokończenie na str. 1 O 
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Ucz się pilnie, 
jak Mickiewicz w Wilnie ... 

dokończenie ze str. 9 

Najlepiej uciec się wówczas do „dramy". 
Gdy młodzież wejdzie w rolę postaci , lepiej to 
pojmie i zaakceptuje motywy postępowania. 
O martyrologii narodu i patriotyzmie roman
tycznym podyskutować można 
później. 

A tak na marginesie; zauważy
łam , że „patriotyzm maski " Wal
lenroda, choć związany z tragicz
nym wyborem, łatwiej przema
wia do młodych ludzi niż „ cier-

1 

pienie za miliony" Konrada i jego .. 
wadzenie się z Bogiem o władzę. 

Najwidoczniej litewski James 
Bond koresponduje na swój spo
sób z rzeczywistością wielu ame
rykańskich filmów szpiegowskich i policyj
nych, w których bohater, będący „wtyczką", 
wykreowany jest na herosa, czy męża opatrz
nościowego. 

Wracając do „ Dziadów", romantyczny mesja
nizm też nie znajduje prostego przełożenia na 
współczesne realia. Tu już, niestety, rzecz trzeba 
uczniom mozolnie wyjaśniać na tle historii i filo
zofii epoki. Ale kto powiedział, że literatura po-

r 
„Pan Tadeusz" 
według 
Andrzeja Waligorskiego 
(Fragmenty) 
KSIĘGA Xll: Kochajmy się! 
Pije szlachta przy Wiejskiej ulicy skupiona 
Zdrowie Sędziego, Zosi i Napoleona 

żyteczna, musi być jednocześnie łatwa i przy
jemna? Niech się nieco młody człowiek potru
dzi, by poznać bogactwo rodzimej kultury. 

Najprostsza sprawa natomiast z „ Panem Ta
deuszem" - tu w sukurs idzie film Wajdy i na
granie Anny Marii Jopek. Oczywiście odtwa

rzamy w klasie jedno i drugie, ale 
dopiero po przeczytaniu lektury. 
Z „Panem Tadeuszem" obecnie 
jest tak, że młodzież przychodzi 
do li ceum dobrze obeznana z 
eposem na niższych szczeblach 
kształcenia , stąd nauczyciel lice- . 
alny nie napotyka żadnych trud
ności przy omawianiu dzieła i 
skupić s i ę może nad wyborem 
atrakcyjniejszych metod dydak
tycznych, by „wałkowanie" po 

raz kolejny tego samego tekstu nie stało się za-
jęciem nużącym i nudnym. Jeżeli poradzimy 
sobie z tym problemem, nie będzie w klasie 
ucznia, który miałby wątp liwości co do tego, 
że Mickiewicz „ wielkim poetą był " . 

W cyklu lekcji poświęconych twórczości 
wieszcza koniecznie należy też pokazać, na 
czym polega Mickiewiczowski wiersz sylabo
toniczny, a jeszcze lepiej polski heksametr „Po-

wieści Wajdeloty" . I niech ktoś 
spróbuje naśladować tę nową, zryt
mizowaną nie tylko rymem, czy 
sta łą liczbą sylab w wersach, ale i 
regularnością w rozłożeniu akcen
tów poezję. Jest ktoś chętny? 
Uczę Mickiewicza, że użyję tej 

metonimii, od wielu lat, mam na

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany! 
I prezydent tych Stanów, pan Clinton kochany 

dzieję z powodzeniem. A o twór
czości Adama uczyć trzeba, bo 
bez jej znajomości spory kawał 
naszej literatury z późniejszych lat 
staje s i ę niezrozumiały-tyle w niej 

Nikt nie chodzi do pracy, wszędzie dzwony dzwonią 
Towarzysze pancerni do spowiedzi gonią 
Bonaparte ocipiał i na Moskwę rusza 
No, tu na szczęście koniec Pana Tadeusza. 
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nawiązań, aluzji , odniesień pozy
tywnych i negatywnych ... 

Beata Stelmach-Kutrzuba 
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