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PEDAGOGIA UKRYTA, CZYLI CZEGO NAUCZYĆ SIĘ MOŻNA OD JANA MICHALIKA
Pisanie z perspektywy uczniów o człowieku, któremu zawdzięcza się tak wie

le, jak my zawdzięczamy naszemu Profesorowi, jest zadaniem wdzięcznym (bo 
z wdzięcznością przecież bezpośrednio związanym), ale i ryzykownym. Trudno 
wszak uniknąć podejrzeń, że będąc wyrazem wdzięczności, tekst taki stanowi ro
dzaj okolicznościowego hołdownictwa, mającego przede wszystkim sprawić przy
jemność Szanownemu Jubilatowi. Zarzekanie się, że tak nie jest, nie może takich 
podejrzeń oddalić - zarzekać się więc nie będziemy. Może jednak warto w tym 
miejscu zrobić takie oto spostrzeżenie: wielu naszych Kolegów, przygotowują
cych własne teksty dedykowane Profesorowi w tej książce, wyrażało spontanicznie 
i gorliwie ochotę pisania o Nim - musieli jednak, nie bez pewnego poczucia za
wodu, poprzestać na wybranych wcześniej tematach badawczych, w przeciwnym 
razie książka zmieniłaby się w bombastyczną laurkę. 

Piszemy zatem z intencją dania świadectwa, własnego - ale z pełnym przeko
naniem, że w imieniu wielu. Naszemu Nauczycielowi chcielibyśmy opowiedzieć, 
czego nas nauczył, co z naszej perspektywy jawi się jako najważniejsza korzyść 
wyniesiona z obcowania z Nim i Jego pracami. Tym, którzy Profesora nie zna
ją lub znają zbyt mało, chcielibyśmy uświadomić, jakie wartości znaleźć można 
w Jego dorobku, sposobie pracy, osobistej filozofii historii teatru i etyce. Zarazem 
ta próba syntetycznego przedstawienia najważniejszych - naszym zdaniem - lek
cji Michalikowych jawi się jako prezentacja wartości wyznaczających swoisty ka
non formacji badaczy, której Jan Michalik jest dziedzicem i najświetniejszym dziś 
kontynuatorem - historycznoteatralnej szkoły krakowskiej. 

BUDOWNICZY
Podstawy swojego myślenia o celach, zdaniach i powinnościach historyka tea

tru polskiego przedstawił Jan Michalik precyzyjnie i syntetycznie w krótkim wy
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stąpieniu w czasie jednodniowej konferencji naukowej „Jak badać teatr? ”, zorga
nizowanej w Krakowie 28 września 2002. Mówił wówczas między innymi: 

Przekornie powiem, że dla mnie zasadniczy problem polega nie na tym, jak badać, 
lecz co badać. [... ] Sądzę, że w przypadku historii teatru w Polsce ciągle jeszcze 
niezbędna jest swoista praca u podstaw. Jej efektem w pierwszej fazie musi być 
stworzenie materiału budowlanego, ale nie postaci surowej, takiej jak repertuar, 
słownik, kalendarium, lecz uzyskanego po wstępnym opracowaniu „półproduktu”, 
który może stanowić solidny fundament, przedmiot sporów o sposób istnienia, 
funkcjonowania, oglądu, interpretacji teatru z wszelkich punktów widzenia, które 
winny się uzupełniać a nie wykluczać'. 

Przytoczona tu wypowiedź ma wagę tym większą, że sformułował ją wytraw
ny, doświadczony historyk teatru, więc można ją uznać za program uwiarygod
niony wysoce efektywną praktyką. Tę postawę realizuje Profesor konsekwentnie 
w swoich najważniejszych pracach. We Wprowadzeniach do obu monumental
nych tomów (w sumie w pięciu woluminach; na szósty czekamy) Dziejów teatru 
w Krakowie podkreślał, że nie są to monografie, ale prace mające za cel stworzenie 
„wiarygodnego punktu wyjścia do przyszłych penetracji naukowych”1 2. Gdy czyta 
się takie słowa, trzymając w ręku tom liczący niemal 400 stron i stanowiący za
ledwie jeden z trzech podobnych rozmiarów woluminów, nie sposób nie odczuć, 
z jednej strony, szacunku dla skromności Autora, a z drugiej — podziwu dla Jego 
świadomości. Bo, istotnie, oba monumentalne fragmenty historii teatru krakow
skiego napisane przez Jana Michalika stanowią fundament dla badań przyszłych 
interpretatorów. W przekonaniu, że dom trzeba stawiać nie od dymu z komina, 
ale od podwalin, Profesor wykonał najbardziej niewdzięczną robotę, oddając przy
szłym badaczom gotowy budulec, z którego teraz mogą i powinni wznosić własne 
konstrukcje, wzbudzające podziw świata. 

1J. Michalik, głos w dyskusji Jak badać teatr?, [w. ] Jak badać teatr? Materiały z konferencji 
metodologicznej poświęconej badaniom bistorycznoteatralnym, Kraków, 28 września 2002, 
pod red. Marka Dębowskiego, Kraków 2003, s. 58 i 60. 
2 J. Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915, Kraków 1985, t. 1, 
s. 11. (W opisie świadomie pominięto pełny adres bibliograficzny lokujący tom 
w cyklu Dziejów teatru w Krakowie -w tej chwili jedyną osobą realizujcą ten daw
ny zamiar jest Jan Michalik; pozostałe tomy prawdopodobnie nigdy nie powstaną 
- nie ma więc chyba powodu, by podtrzymywać fikcjię istnienia całości). 

Z owym organicznym ograniczeniem ambicji i zamierzeń wiąże się też jasno 
deklarowana wbrew obowiązującym modom swoista niechęć do teorii, do której 
Jan Michalik przyznawał się otwarcie w czasie przywoływanej już dyskusji: 

[... ] przyznaję się do organicznego upośledzenia: braku zainteresowania teorią. Co 
nie oznacza jej lekceważenia, przeciwnie: jest to powód dodatkowego dla niej sza
cunku. 
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Jestem przecież przekonany, że nie można stworzyć ambitnej historii teatru bez 
uprzedniego systematycznego zgromadzenia i zanalizowania pełnej dokumentacji 
i zaproponowania wyjściowej jej interpretacji. Obce jest mi wychodzenie od kon
strukcji teoretycznych i poszukiwanie dla nich rzeczowych dowodów, argumen
tów, bowiem łatwo doprowadzić tą drogą do apriorycznej i tendencyjnej selekcji 
materiału źródłowego. Szuka się wówczas odpowiedzi na pytania zadane z „ze
wnątrz”, a nie konstruuje pytań wysnutych z dostępnych dokumentów odnoszą
cych się do konkretnego miejsca i czasu3. 

3 Ibidem, s. 56-57. 

W wypowiedzi tej sformułowane zostało podstawowe dla krakowskiej szkoły 
historycznoteatralnej założenie, że o podejmowanej problematyce decyduje badany 
materiał. Oznacza to przede wszystkim rezygnację z porządkowania i interpretacji 
analizowanych przedmiotów według przyjętych tez. W przypadku historii teatru 
chodzi o postawę, którą określić można mianem „współmyślenia z epoką”. Rodzi 
się ona z przekonania, że teatr dawny działał według własnego systemu wyobrażeń 
i własnej hierarchii, wobec czego myślenie o nim w kategoriach XX czy XXI wieku 
jest nie tyle nieuprawnione, ile wieść może do przeoczenia kwestii ważnych i cie
kawych, a dla nas w danej chwili nieistotnych, bo niezwiązanych z problematy
ką, pytaniami i świadomością współczesną. Jest to zatem postawa mająca przede 
wszystkim chronić specyfikę i swoistą egzotyczność badanej formacji historycznote
atralnej, a jej zachowanie wydaje się konieczne na etapie wznoszenia fundamentów. 
Pytanie historii tylko o to, co interesuje nas dzisiaj, grozi przecież tym, że będziemy 
wciąż słyszeli te same, dobrze znane odpowiedzi, że przeoczymy problemy i zagad
nienia ważne dla współczesnych i - kto wie - być może ważne dla następnych po
koleń. Historyk porządkuje gruzowisko przeszłości, ale nie znaczy to, że ma prawo 
według własnego widzimisię odrzucać te elementy, które uzna za anachroniczne. 

Rozumienie realiów epoki, dobre rozeznanie i uwzględnianie pryzmatu, przez 
który w czasie odległym rozumiano i definiowano teatr i jego zadania - to jedno. 
Materiał decyduje wprawdzie o problematyce, ale nigdy nie może bez reszty za
garnąć świadomości i emocji badacza. Na ten aspekt pracy Profesor kładzie bardzo 
silny nacisk. I słusznie, bo właśnie ten „szczegół” decyduje o przydatności pracy 
historyka teatru dla współczesnych. Jan Michalik napomina, by nie dać się ponieść 
sugestywnej stylistyce i mentalności epoki, nie pozwolić, żeby uwiodły wyobraźnię 
i stanowczo trzymać się wytyczonej ścieżki: wie doskonale, że w miarę gromadze
nia dokumentacji rośnie też osobiste zaangażowanie w pracę i przywiązanie do re
aliów, które się bada. Poddać się tej fascynacji, ulec klimatowi epoki oznacza znie
sienie koniecznego dystansu, który jest jedynym łącznikiem z czasem dzisiejszym. 

Wierny tej postawie Jan Michalik nie tylko podejmuje „dawne” tematy 
(np. dyskuje wokół twórczości Victoriena Sardou czy Jana Aleksandra Fredry), ale 
komponuje swoje książki według XIX-wiecznego sposobu myślenia. I tak, rozdzia
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ły o sztuce aktorskiej konsekwentnie rozpoczyna od kwestii repertuarowych, idąc 
za ówczesnym przekonaniem, że to dramat wyznacza ramy dla działań aktora, zaś 
w partiach poświęconych reżyserii podejmuje tak „niedzisiejsze” zagadnienia, jak 
wybór przekładu czy dobór muzyki antraktowej. W efekcie - co widać zwłaszcza 
w podzielonej na szereg podrozdziałów książce o teatrze krakowskim lat 1865-1893 
- tworzy swoistą mapę problematyki dawnego teatru, a zarazem otwiera przed na
stępcami możliwość krytycznej interpretacji. 

Reprezentowana przez Profesora rezygnacja z konstrukcyjności jest, oczywi
ście, obciążona poważnym ryzykiem. Istnieje i realizuje się niebezpieczeństwo, że 
działania przygotowawcze zostaną uznane omyłkowo za całość prac, a „półpro
dukty” będą wzięte za całość budowli, co w efekcie doprowadzić możne do zni
weczenia wysiłku budowniczego podwalin. Historia teatru w Polsce pozostanie 
w fazie „półproduktu”, fundamenty porosną mchem i zostaną ostatecznie zlek
ceważone. To właśnie ze względu na wierność wobec sposobu myślenia Profesora 
i szacunek dla Jego dokonań konieczna jest kontynuacja Jego dzieła już nie tyl
ko przez tworzenie półproduktów i wylewanie fundamentów w miejscach, gdzie 
wciąż zieje pustka, ale także przez wykorzystywanie jego dorobku do budowania 
nowych, własnych konstrukcji. Tak rozumiany dorobek Jana Michalika stanowi 
wyzwanie i zobowiązanie przede wszystkim dla nas - Jego uczniów. 

DIABELSKI SZCZEGÓŁ I ROZLEGŁE HORYZONTY
Jak się wydaje, istnieje jeszcze inny powód, dla którego Jan Michalik konse

kwentnie broni się przed pokusą zbyt pospiesznego wzbijania się w powietrze i oglą
dania zjawisk z jednej, określonej perspektywy. Jest On bowiem badaczem nieja
ko z natury mocno stojącym na ziemi, a nawet trzymającym się bardzo blisko niej 
i uważnie wypatrującym kolejnych interesujących Go szczegółów. A mimo to żaden 
zdeklarowany syntetyk nie znalazłby powodu, by nazwać Profesora drobiazgowym - 
wszelka małostkowość, upodobanie do bezużytecznego kolekcjonerstwa i uciążliwa 
„przyczynkowość” są mu bowiem z gruntu obce. Wie po prostu - i jest to wiedza, 
którą przekazuje we wszystkich dostępnych mu formach pedagogii - że w pewnych 
szczegółach siedzi diabeł i tylko czeka, by go zlekceważyć. Michalik ma niezwy
kły wprost dar wypatrywania detali istotnych, których przeoczenie prowadzi nie
odmiennie do zniszczenia najbardziej nawet efektownej koncepcji. Nie wydłubuje 
ich jednak tylko po to, by przygotować sobie amunicję do jakiejś krytycznej procy, 
samemu unikając syntez. Jego metoda jest w tym względzie zupełnie inna: pozytywi- 
styczno-organiczna. Michalik z tych pozbieranych przez siebie drobiazgów kompo
nuje bowiem mozaikę, która - oglądana z dystansu - jawi się jako całościowy obraz. 
Dopiero z bliska, gdy przyjrzeć się uważnie, widać jej misterną strukturę. 

Dla tej metody „mozaikowej” wielkie znaczenie ma talent przechodzenia 
od uważnie oglądanego szczegółu do jego relacji z problemami natury ogólniejszej.  
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Świetnym przykładem takiej procedury jest tekst o występach Heleny Modrzejew
skiej w Kaliszu4. Jego sedno stanowi nie kamyk nawet, lecz ziarenko tak małe, że nie
mal nieistniejące: wzmianka o zapowiadanych, a nigdy nieurzeczywistnionych wy
stępach Modrzejewskiej nad Prosną. Wychodząc od pytania, dlaczego do nich nie 
doszło, Michalik stopniowo obudowuje owo ziarenko innymi dokumentami, odsła
niając ukryte mechanizmy działań władz carskich, które zabraniając wielkiej aktorce 
występów w Kaliszu, zarazem zabraniały jej czegoś o wiele ważniejszego: wstępu do 
„rosyjskiej Polski”. Oznaczało to zniweczenie wszelkich nadziei na powrót Modrze
jewskiej do kraju, na objęcie którejś ze scen, a może - kto wie - zbudowanie zupełnie 
nowej jakości w polskim życiu teatralnym. Ziarenko, które inni zapewne uznaliby 
za warte co najwyżej przypisu, Michalik - dzięki swej dociekliwości i skrupulatności 
zamienia w drobinę, która wstrzymała cały mechanizm. 

4 Zob.: J. Michalik, Helena Modrzejewska w Kaliszu? Między Chicago a Petersburgiem, 
[w: J Między teatrem a literaturą. Księga ofiarowana Januszowi Deglerowi w 65- rocz
nicę urodzin, pod red. A. Juzwenki i J. Miodka, Wrocław 2004, s. 173-185. 
5 Sesja „Wojciech Bogusławski - ojciec teatru polskiego”, zorganizowana przez Za
kład Dramatu i Teatru Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Biblioteki Raczyń
skich w Poznaniu, odbyła się 1 XII 2007. Materiały są w druku. 

Szczegół jako element wyjściowy do przedstawienia całości to metoda, która 
równie znakomicie sprawdziła się w jednym z najnowszych tekstów Jana Micha
lika, przedstawionym w grudniu 2007 roku na poznańskiej konferencji poświę
conej Wojciechowi Bogusławskiemu5. Wierny najlepiej rozumianej tradycji hi
storycznoteatralnej poszukiwał tym razem nie faktu, ale badał okoliczności, które 
kazały Bogusławskiemu umieścić akcję Cudu mniemanego w podkrakowskiej Mo
gile. Przed laty Zbigniew Raszewski wyraził podziw dla precyzji, z jaką Bogusław
ski odtworzył realia scenerii, pozwalającej łatwo (nawet dzisiaj! ) rozpoznać topo
grafię miejsca. Ta uwaga ma w monografii Raszewskiego rangę dygresji, na którą 
nie zwraca się właściwie uwagi. Jan Michalik - zastrzegając się, swoim zwyczajem, 
że niczego nowego nie odkrywa - pokazał krakowski, szkolno-dworski epizod Bo
gusławskiego, a dokładniej pewien pomijany, bo uważany za nieprzydatny, jego 
aspekt: otóż Woś miał w okolicach Krakowa krewnych, których często odwiedzał 
podczas swego pobytu pod Wawelem. By się u nich znaleźć, rnusiał (Jan Michalik 
sprawdził to „w naturze”) pokonywać drogę prowadzącą... przez Mogiłę. Wielo
krotnie oglądany pejzaż tak silnie zapisał się w pamięci Bogusławskiego, że po la
tach potrafił go odtworzyć z bezbłędną niemal precyzją. To sporo mówi nie tylko 
o „realizmie” komentowanego na tyle sposobów utworu, ale także - pars pro toto 
— o inspiracjach, jakim ulegała teatralna wyobraźnia ojca sceny narodowej. 

A zatem: szczegół, którego nie wolno przeoczyć. Metoda patrzenia z bliska nie 
musi bynajmniej prowadzić do pedanterii - dowodów na to jest w pracach Jana Mi
chalika aż nadto. Nawet tam, gdzie - jak w rozdziałach o repertuarze czy aktorstwie 
książek „krakowskich” - czuje się w obowiązku wymienić listy tytułów czy nazwisk,  
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od razu ujawnia świadomość tego, że dla czytelnika mogą być one nużące i natych
miast pokazuje cele, dla których na tak ryzykowne zabiegi się zdecydował. Tam zaś, 
gdzie skrupulatne cytowanie nie jest konieczne, od razu i bez żalu z niego rezygnuje, 
zamieniając je na autorską relację przechodzącą na poziom unaoczniającej syntezy. 

Być może najświetniejszym przykładem sztuki przechodzenia od szczegółu do 
ogółu a zarazem wyprowadzania metody z natury materiału są rozdziały aktorskie 
w obu książkach „krakowskich”. Różnią się one wprawdzie nieco formułą narracji 
(w pierwszym przypadku jest to raczej relacja, w drugim - montaż komentowa
nych świadectw), jednak w obu mamy do czynienia z tym samym dążeniem do 
ukazania nie poszczególnych ról czy aktorów, lecz stylu gry i jego ewolucji. Ma
jąc na uwadze ten cel, Michalik świadomie decyduje się podążać za dostępnymi 
świadectwami, będącymi przede wszystkim dokumentami recepcji krytycznej. Nie 
tworzy złudnego wrażenia, że opisuje dzieła sztuki aktorskiej, lecz tropi uważnie 
zmiany zachodzące w sposobie ich postrzegania i opisywania. Pojawianie się no
wych „problemów węzłowych” - dostrzeganie nowych zjawisk, zmiana słownic
twa, a z drugiej strony analizy i interpretacje o charakterze uogólnień — wszystko 
to pozwala Michalikowi na stworzenie przekonującej opowieści o zmianach za
chodzących w sztuce aktorskiej bez uciekania się do fikcji „rekonstrukcji”. Badacz 
jest świadom, że opisuje „cieniów cienie”, ale ta świadomość nie wywołuje w Nim 
(jak w wielu koleżankach i kolegach) nastrojów kapitulacyjnych. Dzięki rozległo
ści spojrzenia połączonej z precyzją jest w stanie przeskoczyć mur niemożności, 
o który tak często rozbijają się historycy aktorstwa. Nie cytuje więc dawnych opi
nii w przekonaniu (fałszywym), że są one świadectwami bezpośrednimi i wiary
godnymi. On je wykorzystuje funkcjonalnie, konfrontuje ze sobą, analizuje, wy
szukując momenty wspólne i szczególne. Traktuje przy tym głos krytyków jako 
głos publiczności, jako wyraz jej sposobu myślenia i gustu. Nie mając dostępu do 
dzieła, skupia się na jego społecznej recepcji i, krytycznie ją przedstawiając, jest 
w stanie powiedzieć coś ważnego i konkretnego także o samym dziele. 

Swoista - jeśli można użyć niepejoratywnie tego źle kojarzącego się słowa - 
„przyziemność” historii teatru w wydaniu Michalika wynika także, jak się wydaje, 
z Jego ambiwalentnego stosunku do wielkich wydarzeń teatralnych, scenicznych 
arcydzieł i przechwalanych osiągnięć. Profesor oczywiście docenia ich rangę i zna
czenie, ale zarazem niejako z założenia przyjmuje postawę historyka teatralnej co
dzienności, co wyraził dobitnie we Wprowadzeniu do Dziejów teatru w Krakowie 
w latach 1893-1915-

Historię teatru można pisać jako historię dzieł najwybitniejszych, ale można też 
przez nią rozumieć - jak w tym przypadku - twórczość dnia powszedniego, stano
wiącą grunt, z którego arcydzieła wyrastały, tło, na którym funkcjonowały6. 

6J. Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915..., s. 12. 
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Przebieg i owoce takiego postępowania ukazuje w sposób klarowny zamiesz

czony w tej samej książce rozdział o scenografii. Pisząc o okresie, w którym rodzi
ły się w serii efektownych eksplozji projektów i realizacji Wyspiańskiego, Frycza 
i Siedleckiego podstawy nowoczesnej scenografii polskiej, Michalik zaczyna od re
konstrukcji powszechnego i codziennego sposobu myślenia oraz od charakterysty
ki dekoracji Jana Spitiziara - dekoratora „powszedniego”. Dopiero na tym tle pre
zentuje syntetycznie dokonania Wyspiańskiego, ukazuje ich znaczenie dla rozwoju 
polskiej scenografii i przedstawia prace Frycza i Siedleckiego jako rodzaj twórczej 
kontynuacji przełomowych osiągnięć autora Wyzwolenia. W ten sposób możliwe 
staje się uchwycenie przemiany, jaka w praktyce scenograficznej i w myśleniu o de
koracji teatralnej zaszła na przełomie wieków, a dokładniej - za dyrekcji Solskiego. 
Pójście za codziennością i powszedniością pozwala zachować rzeczywiste proporcje 
zjawisk, ukazać istotne znaczenie „eksplozji” i ich długofalowe skutki. 

Idąc za deklarowanym zainteresowaniem codziennością, Jan Michalik jako je
den z pierwszych zerwał tak konsekwentnie z „artystowskim” widzeniem teatru 
- z jego badaniem z perspektywy „arcydzieł” i głośnych dokonań artystycznych. 
Podjął natomiast na szeroką skalę badania nad uwarunkowaniami ekonomiczny
mi, finansowymi i organizacyjnymi teatru. Ściągnęło to na Niego fałszywy za
rzut sprowadzania teatru do funkcji przedsiębiorstwa, podczas gdy w rzeczywisto
ści Michalik bardzo wyraźnie (zwłaszcza we Wprowadzeniu do pierwszego tomu 
Dziejów teatru w Krakowie w latach 1865-1993) podkreślał, że badanie dziejów 
przedsiębiorstwa i instytucji jest koniecznym „oczyszczeniem przedpola” (s. 15) 
dla podjęcia analiz działalności i dokonań artystycznych. Nigdy i nigdzie Profe
sor nie zapominał, że teatr przynależy do kultury i sztuki, ale też zdecydowanie 
odmawiał zgody na (tak charakterystyczne dla wielu humanistów) lekceważenie 
prozaicznych stron jego historii. Jest wręcz wzorcowym przykładem, wciąż bardzo 
rzadkiego, myślenia o teatrze jako hybrydycznym, złożonym organizmie, działa
jącym w zależności od wielu sfer życia społecznego. Mało tego: jest w tej chwili 
bodaj jedynym polskim historykiem teatru równie sprawnie potrafiącym się po
ruszać w zagmatwanych kwestiach administracyjno-finansowych, co na obszarze 
problematyki artystycznej. 

Tu docieramy do jednej z najważniejszych cech Michalikowego pisarstwa hi- 
storycznoteatralnego, a mianowicie jego — oszałamiającej wręcz chwilami - rozle
głości. Kiedyś Profesor z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i goto
wością do śmiania się z samego siebie opowiedział anegdotę o reakcji jednego ze 
starszych kolegów profesorów na ukazanie się trzytomowych Dziejów teatru w Kra
kowie w latach 1893-1915- „Panie! - zawołać miał ów kolega. - Coś Pan narobił! 
Na tych trzech tomach można było zrobić całą karierę naukową, a Pan tylko zrobi
łeś habilitację! ”. Oburzenie było oczywiście ironiczne, ale zarazem w ironii tej była 
spora doza prawdy. Jakże wielu jest w polskim środowisku naukowym (nie tylko te
atrologicznym) ludzi, którzy rzeczywiście całą swoją karierę budują na publikacjach 
objętościowo i merytorycznie niedorównujących tej jednej, habilitacyjnej książce! 
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W dobie postępującej specjalizacji autor, który w jednym dziele podejmuje zagad
nienia ekonomiczne, administracyjne, polityczne, biograficzne, artystyczne, socjo
logiczne itd., jest prawdziwym ewenementem. O wiele łatwiej przecież skoncentro
wać się na wybranym wycinku i jubilersko cyzelować go całe życie. Zamiast tego 
Michalik podejmuje niezwykły trud ogarnięcia całości spraw teatralnych badanej 
epoki w taki sposób i w takim zakresie, jaki owa epoka ustanawia, bez oglądania się 
na współczesne klasyfikacje. Jeśli więc, dla przykładu, epoka w krąg spraw teatral
nych włącza muzykę, to badacz ma obowiązek zrelacjonowania związanej z nią pro
blematyki, nawet jeżeli dzisiejsze podziały między dyscyplinami i ośrodkami w za
sadzie upoważniają go do odsunięcia tych zagadnień na bok. 

Połączenie zainteresowania dla szczegółów z szerokością spojrzenia decyduje 
w znacznej mierze o metodzie przyjętej przez Jana Michalika w Jego dwóch naj
ważniejszych i najobszerniejszych, „krakowskich” książkach. Można by ją określić 
jako metodę „świadomego rozplątywania”. Opowiadając dzieje teatru w Krako
wie, Profesor decyduje się na przedstawienie poszczególnych warstw rzeczywistości 
oddzielnie. Powstaje wówczas obraz klarowny, ale w pewien sposób fragmentarycz
ny - możemy przyjrzeć się uważnie kolejnym omawianym zagadnieniom, niknie 
nam jednak z oczu pewna splątana całość, która właśnie jako taka doświadczana 
była przez współczesnych. Jan Michalik wydaje się tego niebezpieczeństwa świa
dom, ale zarazem rozumie konieczność dokonania wyboru. Uznając za niemożli
we pełne zrekonstruowanie i powtórzenie doświadczenia przeszłego, wybiera ra
cjonalną metodę „rozplątywania”, jednocześnie broniąc się przed jej negatywnymi 
aspektami w ten sposób, że poszczególne „nici” przekształca w nici Ariadny, dzięki 
którym możliwe jest znalezienie drogi w labiryncie przeszłości. Historia w prak
tyce Jana Michalika to nauka i sztuka wytyczania szlaków, które pokrywają cały 
badany teren gęstą siecią, umożliwiając ponawianie wędrowania po nim i pozna
wanie go w ten sposób jako pewnej całości. Częściowe, selektywne stosowanie tej 
metody może prowadzić do ograniczenia problematyki i wąskiej specjalizacji. Ta
kiego zarzutu nie sposób jednak postawić Profesorowi właśnie dlatego, że szczegó
łowość opisu jest w Jego przypadku równoważona bezprecedensową rozległością. 

Innym ryzykiem związanym ze strategią „rozplątywania” jest niebezpieczeń
stwo zastąpienia przez jedną wyciągniętą „nić” innych, na przykład zastąpienia 
„sztuki aktorskiej” przez „problemy zespołów”, co zdarzyło się autorom „war
szawskiej” części Teatru polskiego w latach 1890-1918, należącego do serii Dziejów 
teatru polskiego zwanej niekiedy nie bez słuszności „czarną”. Wystarczy porów
nać rozdziały „warszawskie” i napisane przez Michalika fragmenty „krakowskie” 
i „lwowskie” w drugim woluminie tej samej publikacji, by zdać sobie sprawę, jaka 
jest różnica między „rozplątywaniem” z zachowaniem świadomości złożonej cało
ści, a powierzchownym opisem, unikającym problematyzacji. 

Właśnie - problematyzacja, czy też, mówiąc dokładniej: nieunikanie pytań. 
Kiedy mówimy o szczegółowości i rozległości, mamy na myśli tę właściwość Mi
chalikowej metody praktycznej. To kolejny filar historycznoteatralnej szkoły kra
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kowskiej, którego znajomość zawdzięczamy przede wszystkim Profesorowi: podsta
wowa umiejętność historyka to umiejętność stawiania pytań. Nie można, nie wolno 
poprzestawać na zgromadzeniu i przedstawieniu materiału - to dopiero początek. 
Trzeba materiał nieustannie pytać, a dobrze postawione pytanie zaowocuje zawsze 
rozświetlającą odpowiedzią. Michalik jest w tym prawdziwym mistrzem. Rozdziały 
traktujące o krakowskiej publiczności zrodziły się przecież z pytania: kto te przed
stawienia oglądał i jak na nie reagował? Tej ukierunkowanej, podszytej ostrożnym 
sceptycyzmem ciekawości towarzyszy - bardzo ważne! - gotowość do nieustannego 
kwestionowania własnej wiedzy, a nawet własnych ustaleń. Widać to, na przykład, 
w powracającej wielokrotnie refleksji na temat szkoły krakowskiej i szkoły warszaw
skiej. Przejawem tej postawy są też precyzyjne analizy źródeł i dokumentów, owo
cujące wieloma odkryciami i sukcesami badawczymi Jana Michalika. 

Z nieunikaniem pytań wiąże się prawdziwa pasja Profesora: tropienie rozlicz
nych uwarunkowań, wpływających na kształt badanego zagadnienia. Weźmy, na 
przykład, repertuar. Pisząc o nim, Profesor nie tylko przedstawia program i po
glądy jego twórców, nie tylko skrupulatnie podaję liczby przedstawień, ale też 
(a może nawet przede wszystkim, bo na pierwszym miejscu! ) rozważa zależności 
repertuaru od składu zespołu, gustów publiczności, dopływu tekstów (tu pojawia 
się ważne, wcześniej bodaj niezadawane, pytanie: „skąd Koźmian lub Pawlikowski 
brali wystawiane teksty? ”) czy cenzury. Dopiero przedstawiwszy te wszystkie uza
leżnienia, badacz może przystąpić do wypowiedzenia własnych poglądów na temat 
centralny - bez tego jego sądy pozostają nieusprawiedliwone, należą do dziedziny 
legendy, a nie historii. 

A właśnie z legendami i mitami toczy Michalik nieustanny i uparty bój, od
nosząc w tej walce wciąż nowe i świetne zwycięstwa. Profesor to prawdziwy po
gromca mitów: począwszy od bodaj najgłośniejszego - obalenia legendy młodości 
Tadeusza Pawlikowskiego, przez walkę ze stereotypowymi wyobrażeniami i sądami 
o repertuarze od Koźmiana po Pawlikowskiego, po wręcz rewolucyjną reinterpreta- 
cję dziejów teatru krakowskiego lat 1865-1993, w której istniejący od lat i dobrze, 
zdawałoby się, ugruntowany „teatr Koźmiana” został rozbity na teatry Koźmia
na, Skorupki, Rychtera i Gliksona. Zwłaszcza ten ostatni gest zasługuje na uwagę 
i szacunek: wszak jest to swoiste wystąpienie w imię prawdy przeciwko mistrzowi 
- Jerzemu Gotowi. Wystąpienie o konsekwencjach dalekosiężnych i nie w pełni 
jeszcze uświadamianych. Michalik podejmuje odważnie (i jakże skutecznie! ) kry
tyczną refleksję nad „szkołą krakowską” — wydawałoby się, dogmatem historii te
atru w ujęciu Gota. Efektem tej refleksji jest zakwestionowanie jednego z najtrwal
szych mitów XX-wiecznej polskiej historiografii teatralnej - mitu o nieistnieniu lub 
też (co na jedno wychodzi) bezwartościowości „szkoły warszawskiej”7. Jest w tym 

7 J. Michalik, Aktorska „szkoła krakowska”- „szkoła warszawska”. Nowe perspektywy, 
„Pamiętnik Teatralny” 1999, z. 3-4 (191-192), s. 31-49. 
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paradoks, że to historyk krakowski przypomina warszawskim kolegom obecność 
wielkiej tradycji XIX-wiecznego teatru w ich mieście. 

Ten sposób myślenia i działania Profesora wynika z czegoś, co wydaje się źró
dłem wszystkich opisanych powyżej cech Jego osobowości i dzieła, a mianowicie 
prawdziwej pasji. W czasach, gdy mało kogo (nawet w tak zwanym „środowisku”) 
obchodzi już teatr inny niż dzisiejszy, Jan Michalik potrafi godzinami spierać się 
o aktorską szkołę krakowską i warszawską, wychodząc przy tym - co przecież rzad
kie - poza „lokalny patriotyzm” i przyznając, że szkoła warszawska nie tylko ist
niała, ale na dodatek była czymś bardziej podstawowym niż krakowska. Profesor 
wierzy w sens uprawiania historii teatru, wierzy w tę prostą, podstawową potrzebę 
porządkowania i pamiętania tego, co zrobiono przed stu i więcej laty. A wiara ta 
jest nam - często wątpiącym - niezbędnie wręcz do życia potrzebna. 

MISTRZ
Wielu z nas, niezależnie od metryki, czuje się wciąż uczniami Jana Michalika. 

Jesteśmy rozsiani po Polsce, ale od wielu lat tworzymy przyjazną grupę nieformal
ną, której członkowie mogą zawsze na siebie nawzajem liczyć w naukowych po
trzebach. O ile sam Profesor z oddaniem bada zawiłości szkoły krakowskiej i war
szawskiej, o tyle - jako inspirator i promotor - stał się twórcą czegoś, do czego 
przylgnęła żartobliwa, acz niepozbawona uzasadnienia nazwa „krakowska szkoła 
lwowska”. „Krakowska” - bo chętnie przyznajemy się do tego, że uprawianie hi
storii teatru staramy się praktykować na sposób „michalikowy”. „Lwowska” — bo, 
u początków przynajmniej, łączyło nas zainteresowanie tym właśnie, wcześniej 
bardzo słabo rozpoznanym ośrodkiem, który w wieku XIX i w pierwszej połowie 
wieku XX był jednym z najważniejszych centrów polskiej kultury teatralnej. Nic 
to, że zakres naszych prac badawczych i naukowej ciekawości z czasem się posze
rzał czy zmieniał - wciąż jesteśmy „krakowską szkołą lwowską”: określenie to zna
czy dziś dla nas nie „co”, lecz „jak”. 

Jan Michalik, człowiek niezwykle uczciwy i skrupulatny, stawia wysokie wyma
gania przede wszystkim samemu sobie - nabywając w ten sposób wszelkich praw 
do surowego traktowania swoich studentów i doktorantów. Nigdy jednak tych 
praw nie zdarza Mu się nadużywać. Kolejne roczniki studentów teatrologii słucha
ją Jego wykładów z kompletną niewiarą w to, że taka ilość wiedzy jest możliwa do 
ogarnięcia, notując do omdlenia ręki (dziś praktyczni studenci posługują się czasem 
dyktafonem) - tak treściwy i nasycony faktami jest materiał, który Profesor przeka
zuje. Kurs historii dramatu i teatru polskiego ma - niezależnie od zmian „technicz
nych”, które zachodziły z latami - kilka bardzo charakterystycznych cech, wynika
jących z osobistych właściwości Jana Michalika. Z rozmysłem ucieka on od pewnej 
formalnej atrakcyjności podczas prowadzenia wykładu, ukrywa własną indywidu
alność - ba, nawet sympatie czy antypatie historycznoteatralne - poza treścią tego,  
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co ma do powiedzenia. Unika okazywania emocji, pozostawiając nas wobec niesły
chanie rzeczowo przedstawianych faktów i zjawisk. Ta „nieretoryczność” owocuje 
potem zdumiewająco: Profesor uczy w ten sposób niczego nie „pompować”, nie 
zachłystywać się pierwszym wrażeniem (ani pozytywnym, ani negatywnym! ), pozo
stawać zawsze w pozycji otwartego, ale czujnego sceptyka, gotowego w każdej chwi
li do rewidowania mylnych przeświadczeń czy wyobrażeń. Michalikowe lekcje mają 
bardzo klarowny porządek: nigdy nie ucieka od zasadniczego tematu, nie popada 
w dygresje, gawędy, nie robi tak zwanych luźnych uwag na marginesie, pozostawia
jąc sobie to wszystko do prywatnych, swobodnych rozmów poza tokiem wykładu 
czy seminaryjnych spotkań. 

Studenci czują wobec Niego respekt (co oczywiste) i... strach (co domaga się 
rozwinięcia: przed blamażem, niezdolnością do opanowania gęstego materiału, do 
sformułowania sensownej syntezy, do ogarnięcia zjawisk i rzeczowego ich przed
stawienia). „Lanie wody” w zetknięciu z Profesorem okazuje się zupełnie bezuży
teczne -jest na nie doskonale odporny i nigdy nie daje się uwieść pustej wymowie. 
Studenci doskonale to czują. Dlatego pewnie ci, którym zdarzy się oblać egzamin, 
nie odchodzą z poczuciem osobistej krzywdy czy niesmaku, lecz z cenną, iście so- 
kratejską świadomością, że - po prostu - za mało wiedzą. 

Umiejętność zachowania przez Profesora miary we wszystkim, o czym mówi, 
na co patrzy, co przychodzi Mu oceniać, pozwala na zachowanie dystansu nawet 
wobec takich zjawisk, które stoją w sprzeczności z Jego prywatnymi upodobania
mi czy przekonaniami. Wiąże się z tym niesłychanie rzadka cecha: nigdy nie bywa 
stronniczy, niesprawiedliwy, nie działa pod wpływem chwilowej emocji, nastroju 
czy kaprysu. Zawsze gotów do godzenia waśni, rozsądnego rozładowywania na
pięć, sprowadzania sytuacji bliskich pęknięcia do normalnych proporcji. Może 
właśnie dlatego przez wszystkie lata funkcjonowania pod Jego kierunkiem uniwer
syteckiego zespołu badaczy teatru (przez lata nazwa naszej jednostki kilkakrotnie 
się zmieniała) panuje tu atmosfera wzajemnej życzliwości, a konflikty, niechęci, 
towarzyskie i naukowe „podkopy” są egzotyczną rzadkością i nie rosną ponad mia
rę. Może właśnie dlatego z takim zaufaniem słucha się zawsze Jego uwag, że nigdy 
nie są podszyte chęcią narzucenia własnego modelu myślenia, zawsze natomiast są 
rzeczowe, celowe i formułowane wprost — ale bez emocji zdradzających rozdraż
nienie, niechęć, znużenie czy poczucie wyższości. 

Wybitny historyk teatru, autor wielu znakomitych książek i artykułów, po
gromca mitów, autorytet nie tylko naukowy, ale również moralny, wyrazista i nie
powtarzalna osobowość... Wszystko, co zostało tu napisane, jest rzetelną prawdą, 
ale może pozostawić czytającego w przekonaniu, że Profesor Jan Michalik to przy
padek „monolityczny”. Monolit jednak przy bliższym poznaniu ujawnia pewne 
pęknięcie, drobną słabostkę: jest nią podatność na rozśmieszanie. Jan Michalik 
to jeden z najpogodniejszych ludzi, jakich nosi nasza Matka-Ziemia. Lubi słuchać 
dowcipów i bardzo dobrze sam je opowiada. Ma świetny refleks. Wykazuje też 
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wysoko rozwinięty talent parodystyczny, któremu jednak daje wyraz tylko w sy
tuacjach sprzyjających i z eleganckim poczuciem miary. Jego życzliwość, pogoda 
i mądra dobroć wynikają z umiejętności przyglądania się światu z nieodmiennym 
zaciekawieniem i humanistyczną, nacechowaną dystansem wyrozumiałością. Bar
dzo to w Nim lubimy i w związku z tym na koniec - choć gwałtownie zaburzy 
to gramatyczny porządek tekstu — nie zdołamy się oprzeć potrzebie zmiany osoby 
trzeciej na drugą: Ad multos annos, Drogi Panie Profesorze! 
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