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ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

MARII DĄBROWSKIEJ 

Maria z Szumskich Dąbrowska urodziła się dnia 
6 października 1889 roku w majątku Russowie 
koło Kalisza. Rodzice jej Ludomira z Gałczyń
skich i Józef Szumscy zamieszkali tam z po
ciątkiem 1889 roku, kiedy ojciec objął zarząd 

tego majątku. 

W sierpniu 1900 roku Maria Dąbrowska wy
jeżdża na pensję Heleny Semadeniowej do 
Kalisza. Tutaj przeszła kurs drugiej, trzeciej 
i czwartej klasy. Piątą klasę robi w gimnazjum 
rosyjskim. Po „strejku szkolnym" uczyła się 

na kompletach na pensji W. Motylewskiej. 
która przejęła szkołę po H. Semadeniowej. 
W czerwcu 1905 zdaje egzamin do szóstej klasy 
szkoły Pauliny Hewełke w Warszawie. 

Po ukończeniu szkoły Maria Dąbrowska wy
jeżdża do Lozanny na studia przyrodnicze. Po 
roku opuszcza Szwajcarię i przenosi się do 
Belgii. W Brukseli studiuje nadal przyrodę, 

a równocześnie uczęszcza na cykliczne wykłady 
nauk społecznych I filozoficznych w Universitć 

Nouvelle zorganizowanym przez socjalistów. 

Grupa studentów polskich w Brukseli zakłada 
Stowarzyszenie im. J. Lelewela powiązane z Fi
larecją. Maria Dąbrowska uczestniczy w pracach 
Stowarzyszenia I wygłasza dwa referaty, o Sło
wackim i o Wyspiańskim. 

Maria Dąbrowska zaczyna nadsyłać z Brukseli 
drobne artykuły do „Gazety K aliskiej" i do 
„Zarania" oraz współredaguje „Odezwę I Zjazdu 
Niepodległościowo-postępowej l\Dodzieży Pol
skiej". (Leodium 1910). Jesień spędza w Kaliszu 
zastępując nauczycielkę geografii w szkole 
W. Motylewskiej. Bierze udział w życiu spo
łeczn~'m miasta i wygłasza pierwszy publiczny 
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odczyt o twórczości M. Konopnickiej pt. „Pieś
niarka ludu i dzieci". 

26 lipca odbył się w Brukseli ślub Marli Szum- 1911 
skiej z Marianem Dąbrowskim emigrantem po
litycznym i działaczem Polskiej Partii Socjali
stycznej. Swiadkami ślubu byli Juliusz Kaden 
Bandrowski i Medard Downarowicz. W tym 
roku Maria Dąbrowska nawiązała współpracę 

z katowicką „Gazetą Robotniczą" i z „Prawdą". 

W lutym Maria Dąbrowska wraca z Brukseli 1912 
na pogrzeb ojca, który zmarł 16. II. W marcu 
wyjeżdża do Brukseli, a w czerwcu do Dijon 
we Francji, gdzie pisze swoje pierwsze opowia-
danie: „We Francji... ziemi cudzej". W połowie 
listopada wraca do kraju. W tym roku wchodzi 
do k omitetu redakcyjnego czasopisma „Społem". 

W lipcu, otrzymawszy stypendium Towarzystwa 1913 
Kooperat:ystów, Maria Dąbrowska wyjeżdża na 
studia do Anglii. W tym roku ukazują się bro-
szury: „Finlandia wzorowy kraj kooperacji" 
i „Kooperatyzm we wsi belgijskiej". 

W końcu marca powrót do kraju. W maju po- 1914 
wstaje opowiadanie „Janek", które pisarka 
uważała za swój właściwy debiut literacki. Na
wiązanie współpracy z czasopismem młodzieżo-
wym „Z bliska i z daleka". 12 lipca Maria 
Dąbrowska wyjeżdża do Anglii. W nastroju po-
płochu wojennego powraca do Kalisza 31 lipca. 
Po zbombardowaniu miasta przez Niemców 
opuszcza Kalisz i wędruje wozem i koleją do 
Warszawy. Tutaj zgłasza się do pracy w redak-
cji „Zarania". W drugiej połowie września wy-
jeżdża do Krakowa, aby zorganizować sieć 

„poczty zaraniarskiej". Próbuje wrócić do War-
szawy, ale nie może się przedostać przez linie 
frontu. Pozostaje w Serbinowie pod Częstochową 
w majątku swej ciotecznej siostry Marii z Lesz
czyńskich Jełowickiej. 

Rok ten pisarka spędza częściowo w Serbinowie, 1915 
częściowo w Piotrkowie, gdzie redaguje pismo 
Związku Chłopskiego „Chłopska Sprawa". 
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1916 23 styczni:l wyjeżdża do Lublina i obejmuje tam 
redakcję pisma Polskiego Stronnictwa Ludowe
go pt. „Polska Ludowa". W marcu wygłasza 

cykl odczytów na Uniwersytecie Ludowym pt. 
.. z przeszłości wsi polskiej", a w kwietniu cykl 
odczytów w Lubelskim Stowarzyszeniu Spożyw
czym. 20 grudnia powraca do \Varszawy. Publi
kuje w osobnej broszurze duże opowiadanie: 
„Powstanie 1863 r. Powitanie wojny i swobody". 

191? Maria Dąbrowska prowadzi wykłady dla anal
fabetów w Sekcji Kursów dla Dorosłych. Z wy
kładów na zamówienie wydawcy .J. Mortkowi
cza powstają d w ie popularne broszury: „Dzieje 
naszej ojczyzny" (W-wa 1918) i „O zjednoczonej 
Polsce, jej mieszkańcach i gospodarstwie" (W -wa. 
1919). W tym czasie pisarka współpracuje też 

z czasopismem młodzieżowym „\V Słońcu". 

1918 Rozpoczyna. pracę w Ministerstwie Rolnictwa 
jako referent w wydziale Reform Agrarnych. 
Ukazują się „Dzieci ojczyzny. Opowiadania. his
toryczn e dla młodzieży". 

19"..!0-1921 W „Żołnierzu Polskim'' pisar ka publikuje duży 
cykl artykułów o reformie rolnej pt. „Ze w si". 
W rok potem ukazuje się broszura „O wykona
niu r eformy rolnej" (W-wa 1921). Z zakresu 
spółdzielcz-0ści wychodzą książki: „Spółdzielczość 

zwyciężająca." oraz „Sprawa mieszkaniowa 
a kooperacja". (W-wa 1921). 

1922-t 923 Maria Dąbrowska dużo pracuje przygotowując 

„Gałąź czereśni" i .„inne nowele" (W-wa 1922) 
oraz „Uśmiech dzieciństwa" (W-wa 1923). 
W 1923 r. pracuje w Ministerstwie Reform Rol
nych, gdzie obejmuje kierownictwo biblioteki 
i referatu prasowo-wydawniczego. 

192~ W lutym porzuca służbt: państwową, pozostając 
jeszcze przez jakiś czas redaktorką „Dzie.nnika 
Urzędowego" Ministerstwa Reform Rolnych. 

1925 W styczniu otrzymuje nagrodę Związku Wy
dawców za „Uśmiech dzieciństwa". 30 września 

umiera nag·le w Kosowie mąż pisarki Marian 
Dąbrowski. W grudniu ukazuje się ryki opo-

wiadań „Ludzie stamtąd", stając się dużym 

sukcesem literackim. 

W tym czasie autorka pisze i publikuje nie- 1926 
wiele, gdyż nie może opanować przygnęb iają -

cego smutku po śmierci męża. W drugiej poło-
wie roku rozpoczyna pracę nad powieścią, która 
otrzyma potem tytuł ,,,."t(oce i dnie". 

W styczniu wspólnie z gronem postępowych 192( 
działaczy społecznych i li te r a tów podp isu je 
„Głos Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywa-
tela" w sprawie więźniów politycznych. Była 

to ośmiostron icowa broszurka ostro krytykująca 

stos unki panujące w sądownictwie i więzieniach 

i domagająca się powrotu praworządności. Dru k 
został konfiskowany. W lipcu p isarka W)'Jeżdźa 
na wycieczkę zorganizowaną przez Tow a r zystw o 
Un iw ersytetów Robotn iczych . Trasa podróży 

obejmowała Łotwę, Estonię i Finlandię. W ra-
żenia z podróży opublikowane na jpierw w „Ko -
biecie współczesn ej" (1927 n r 2!>-36) ukazały 

się w tomie: „U północnych sąsiadów" (W-wa 
1929). .J esienią pisarka wyjeżdża do J_aworza 
na Słąsku C ieszyńsk im, gdzie intensywnie pra-
cu je nad „Nocami i dniami". Odtąd przez kilka 
lat spędza cor ocznie parę miesięcy w Ja.wonu, 
znajdują c tam dobre warunki dla pracy lite
rackiej. 

„Kobieta Współczesna" publiku je pierwszy tom 1928 
„Nocy i dni" pt. „Domowe progi" (1928 nr 15-
32, 1929 nr 1-15). Maria Dąbrowska pod pisuje 
wraz z wielu pi.sarzam i „List otw a r ty" do pro
k ur a tor a. domagający się zwolnienia W. Wan 
durskiego z aresz tu prewencyjnego. (\ Via do -
mości Literackie" nr 14) 

W „Wiadomościach Literackich" (nr 3 i nr 4) 1931 
ukazują się artykuły Ma rii Dąbrowskiej „Roz-
mowa z przyjaciółmi" i „Na ciężkiej drodze", 
wyrażające ostry sprzeciw wobec metod stoso
wanych w procesach politycznych i apelujące 

o udział pisa-rzy w obronie wolności i moral-
ności społecznej. Nazwisko autorki znajduje się 

też pod „Listem otwartym do posłanek BBWR", 
podpisanym przez grono postępowych działa-
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1932 

1933 

1934 

1935 
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193Z 

czek, publicystek i literatek, a opublikowanym 
w „Kobiecie Współczesnej" (nr 1). 

Lata poprzedzające wydanie pierwszego ,1 dru
giego tomu „Nocy i dni" były wypełnione pracą 
nad powieścią. W roku 1932 ukazały się tomy: 
„Bogumił i Barbara" oraz „Wieczne zmartwie
nie". 

Ukazuje się trzeci tom „Nocy i dni" pt. „Miłość" 
cz. I-II. 30 grudnia .Jury sądu konkursowego 
przyznało pisarce Państwową Nagrodę Lite
racką. 

Ukazuje się czwarty tom „Nocy i dni" pt. 
„Wiatr w oczy". 27 września 1'1aria Dąbrowska 
wyjeżdża do Wioch. Po miesięcznym pobycie 
zwiedza także Juc:oslawie. 

W „Dzienniku Popularnym" (nr 46) ukazuje się 
artykuł pt. „Doroczny wstyd", protestujący 

przeciw ekscesom i pogromom antyżydowskim 
na wyższych uczelniach. W dniach od 10-30 
września Maria Dąbrowska bierze udział w wy
deczce wokół Europy na statku „Kościuszko". 

Polska Akademia Literatury przyznaje pisarce 
„Zloty Wawrzyn". Tylko Maria Dąbrowska 

i Andrzej Strug spośród kilkunastu odznaczo
nych nie przyjęli tego wyróżnienia. 

W styczniu pisarka bierze udział w Jury „Wia
domości Literackich". Proponuje „Pamiętniki 

chłopów" Seria II, które po dyskusji uzyskują 
nagrodę. Maj i czerwiec spędza w Jugosławii. 

W jesieni odbywa kilka inspekcyjnych podróży 
zorganizow anych przez Centralny Związek Spół
dzielczy. W towarzystwie B. Stolarskiego wizy
tuje okręg łódzki, wieś Wilhelmowo w pow. 
i:·rójeckim, kolonię Będków w pow. brzeziń

skim. 

W dalszym ciągu z ramienia „Społem" w stycz
niu wyjeżdża do wsi Prażki, w kwietniu do 
Steniatynia w pow. tomaszowskim, do wsi 
Nowosiólki w pow. chełmskim oraz do Lubli
na. Publikuje „Rozdroże. Studium na temat 
zagadnień wiejskich". 
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Ukazują się książki dla młodzieży: „Czyste 1938 
serca" i „Tu i tam". W tym roku autorka publi-
k uje także opowiadania, które powstały w okre-
sie pracy nad „Nocami i dniami". Zbiera je 
w cykl pt. „Znaki życia". Wychodzą również 
dwie broszury. Pierwsza, pt. „Moja odpowiedź. 
Refleksje nad polemiką z Rozdrożem", Jest 
podjęciem dyskusji z bardzo „ostrymi atakami 
prasy". Druga, pt. „Ręce w uścisku", dotyczy 
spółdzielczości. 

W maju ukazał się drukiem w nakładzie 500 1919 
egzemplarzy „Geniusz sierocy". Teatr Narodowy 
:iawarł z autorką umowę na wystawienie sztuki 
w 1940 roku. Wybuch wojny uniemożliwił reali-
zację tego zamierzenia. Sierpień autorka spędza 
na kuracji w Ciechocinku. 

Zimę 1939-1940 Maria Dąbrowska i Stanisław 19"4>-t9cł5 
Stempowski spędzili we Lwowie. Wiosną 1940 
zostali repatriowani przez komisję niemiecką 
w Przemyślu. Wszystkie swoje papiery i ręko-
pisy Maria Dąbrowska zostawiła u Anny Ko-
walskiej we Lwowie. Jesienią 1941 roku poje-
chała autem „Społem" do Lwowa po swoje 
zbiory. W grudniu powróciła do Warszawy. 
Dalsze lata okupacji przeżyła w mieszkaniu na 
Polnej 40. Utrzymywała się z zasiłków pienięż-
nych i deputatów żywnościowych otrzymywa-
nych ze Związku Spółdzielczego „Społem". Brała 
udział w pracy konspiracyjnej i pisywała do 
tajnej prasy. Latem 1942 r. zachorowała poważ-
nie na nerki i przez pięć miesięcy przebywała 
w szpitalu. Po w ybuchu powstania przez pewien 
C'Zas mieszkała w Bibliotece Publicznej na Ko-
szykowej. W końcu września powróciła do 
swego mieszkania i przy ga.szeniu pożaru są-

siedniego domu złamała rękę. Potem wycień-
<·zona i chora dostała się do obozu w Pruszko-
'·"·ie. Dzięki życzliwej pomocy została przewie-
ziona do domu pp, Niemyskich w Leśnej 

Podkowie. Stamtąd przejechała do Dąbrowy 

Zduńskiej, gdzie w szkole rolniczej przebywała 
od początku listopada 1944 do lutego 1945. 
W lutym wyruszyła do Warszawy, a o przygo-
dach tej podróży i powrocie z niej opowiada 
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t945 

1946 

1948 

w „Pielgrzymce do Warszawy" i „Nocnym 
spotkaniu". W czerwcu 1945 r. powrócił z Dą
browy Zduńskiej St. Stempowski i dom na 
Polnej został znowu zorganizowany. 

I lipca Maria Dąbrowska podejmuje pracę lite
racką i w ciągu dwóch miesięcy powstaje dra
mat „Stanisław i Bogumił". Studia historyczne 
do tej pra cy pisarka zrobiła przed wojną. 

W sierp niu 1939 roku porządkowała notatki 
i szkicowała pierwsze pomysły. Dramat zosta ł 

naj pierw opublik wany w „Twórczości" (19<15 
z. 5, I 46 z. I. Wydan ie osobne: W-wa 1948). 

P isarka bier ze ba r dzo aktywny udział w życiu 

kulturalnym , d aje wieczory autorskie, wygłasza 
odczyty, uczestniczy w komitetach konkurso
wych. Zostaje członkiem zarządu w arszawskiego 
oddziału ZLP i tymczasow ego zarządu P en 
Clubu. W listopadzie uczestniczy w Walnym 
Zjeździe Literatów w Łodzi, zabiera głos 

w dysku ji na Konfer ncji w sprawie literatur:\ 
dla młodzieży. Uczestniczy w pracach Warszaw 
skiego Tow arzystwa Nauk owego i zosta je jego 
członkiem. Równocześnie pracuje n ad przekła

dem ,,D:dennika" Samuela P epysa. \V tym roku 
otr zymuje Zloty Krzyż Zasługi. Spędzając w e 
Wrocławiu parę miesięcy r ocznie, pisuje d o „Ze 
szytów Wrocławskich", uczestniczy w „Czwart
kach literackich". T utaj 2<I lutego odczytała 

fragm nt dramatu „ tanisław i Bogumił". 

Maria Dąbrowska bierze czynny udział w orga
n izowan y1:h przez Spółdz ielnię Wydawniczą 

„Czytelnik" spotkaniach autorskich. Odwiedza 
m . in . Łęmycę, Kalisz, Turek, Kutno, Łódź . 

W dniach 25-28 sierpn ia przebywa we Wrocła

w iu na światowym K ongres ie Intelektualistów 
w Obronie P okoju. 10 października uczestniczy 
w poranku literackim p t. „Literaci - \Varsza
wie". W „Odrodzeniu" (nr 26) ukazuje się opo
wieść „W piękny letni poranek". Jest to pierw
szy z drukowanych fragment nowej powieści, 

którą autorka pisała w czasie okupacji i po woj
nie, a która później otrzyma tytuł ,,Przygody 
człowieka myślącego". 
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Ukazują się w „Kurierze Codziennym" „Listy 19ł9-1951 
z \Vrocławia" (nr 35<1). Maria Dąbrowska wy-
głasza przemówienie na uroczystym zebraniu 
Pen Clubu poświęconym uczczeniu 40 r oczn icy 
śmierci L. Tołstoja. (1951) 

17 listopada w Związku Literatów odbywa się 1952 
jubileusz poświęcony czterdziestoleciu twórczo-
ści Marii Dąbrowskiej. Pisarka otrzymuje Krzyż 
Oficersk i Orderu Odrodzenia Polski. W tym 
roku ukazuje się „Dziennik" S. Pepysa w wy-
borze i przekładzie Marii Dąbrowskiej. 

Podróż do Związku Radzieckiego, Dalsza praca 1953 
nad „Wstępem" do pamiętników S. Stempow-
skiego, podjęta po śmierci autora w 1952 roku. 

Maria D:.\browska otrzymuje Krzyż Komandor- 1954-1955 
ski z Gwiazdą Odrodzenia Polski (1954). Wy-
chodzi tom opowiadań napisanych po wojnie pt. 
„Gwiazda zaranna" (W -wa 1955). Pisarka zostaje 
odznaczona Państwową Nagrodą I stopnia za 
całokształt t\'1.-órczości literackiej. 

Ukazuje się zbiór szkiców: „lUyśli o sprawach 1956 
i ludziach" oraz trzy tomy „Pism wybranych". 

Uchwałą Senatu z dnia 12 XII 1956 r. Maria 195:' 
Dąbrowska została mianowana doktorem honoris 
causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczysta 
promocja odbyła się 16 marca 1957 r. 

20 czerwca teatr w Nowej Hucie wystawia dra- 1959 
mat : „Geniusz sierocy" w reżyserii J. Krasow-
skiego. 16 pażdziernika w Związku Literatów 
odbywa się uroczysty wieczór poświęcony twór-
czości pisarki z okazji siedemdziesięciolecia 

urodzin. Ukazują się „Szkice z podróży". 

„Twórczość" drukuje ostatnie opowiadanie Ma- 1%0 
rii Dąbrowskiej pt. „Klara i Angelika". 

„Przegląd Kulturalny" (nr <12) rozpoczyna druk 1961 
powieści „Przygody człowieka myślącego". 
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1962 

1963 

1964 

1965 

15---19 maja odbywa się Sesja Naukowa poświę
cona pięćdziesięcioleciu twórczości Marii Dą

browskiej, zorganizowana przez Instytut Badań 
Literackich PAN przy współudziale Związku 

Literatów Polskich, z udziałem gośei zagranicz
nych. Terenem pięciodniowych obrad jest War
szaw a i następnie Kalisz. Pisarka uczestniczy 
we wszystkich obradach i wygłasza przemówie
nia. Latem wyjeżdża na dwa miesiące do Fran
cji, Szwajcarii i Włoch. 

Maria Dąbrowska pracuje intensyv1mie nad 
,.Przygodami człowieka myślącego", przygoto
wując rozdziały XX-XXV. Ukazuje się księga 

jubileuszowa: „Pięćdziesiąt łat twórczości Marii 
Dąbrowskiej". Referaty i materiały sesji nau
kowej pod red. E. Korzeniewskiej. 

Stan zdrowia pisarki pogarsza się. Walcząc 

z chorobą ciągle pracuje nad „Przygodami czło
wieka myślącego". Równocześnie uczestniczy 
we wszystkich pracach nad wydaniem „Pism 
rozproszonych". W listopadzie ukazują się „Pi
sma rozproszone" T. 1-11 pod red. i z przypi
sami E. Korzeniewskiej. 

Ostatnie miesiące życia Maria Dąbrowska spę
dza w klinice. I,ektura książek najmłodszych pi
sarzy i odwiedziny przyjaciół podtrzymują jej 
ciągle żywe zainteresowania intelektualne. Wiel
ka pisarka umiera 19 maja, pozostawiając prócz 
swoich dzieł bardzo cenny zbiór dzienników, li
stów i materi ałów. 

EWA KORZENrEWSKA 

Anna Kowalska 

PIEŚŃ Z NAD NYSY 
W lutym 1946 roku Maria Dąbrowska od

czytała we Wrocławiu, w sali hotelu Savoy 
swój dramat Stanisław i Bogumił. Wieczór 
autorski zorganizowany został w imieniu Koła 
Miłośników Literatury i Języka Polskiego oraz 
Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Ob
chodzimy różne jubileusze, a więc włączmy i ten 
drobny fakt do rocznicowych rubryk Wrocławia 
i historii literatury polskiej. Dwadzieścia lat to 
wielka wieku przestrzeń, aby za Tacytem po
wtórzyć to, co on mówił o trzech okresach pię
cioletnich. Dziś z trudem da się odtworzyć 

atmosferę tamtego czasu, nie tylko dlatego, że 

Wrocław bardzo pojaśniał - myślę o nowych 
domach - i że bardzo odmłodniał - przybyło 

pokolenie tu zrodzone. Odległe to lata i dla 
mnie, ale przemieniły się w ten czas wewnętrz
ny, który jest czasem bliższym od teraźniejsze
go, zwłaszcza gdy wspominamy. W Figlach pa
mięci próbowałam oddać to przemienienie war
tości i działanie optyki pamięci. Łączenie 

różnych czasów nie jest tylko manierą wprowa
dzoną do powieści, jest czymś powszechnym 
i oczywistym. 

Historyk literatury, jakiś przyszły autor no
wych Spotkań wrocławskich będzie mógł podać 
wiele ścisłych wiadomości również o pobytach 
Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu. Archiwum 
pisarki jest bardzo zasobne, szczęśliwym zda
rzeniem losu ocalało z wielu niebezpieczeństw 

i długo jeszcze będzie się wzbogacało, gdy.Z 
sporo listów znajduje się u jej korespondentów. 
Pisarka prowadziła bardzo żywą koresponden
cję ze swymi bliskimi, przyjaciółmi i z wielo
ma czytelnikami. 

Przyrodniczka z wykształcenia, miała dwie 
pasje: historię i muzykę, o swoim zamiłowaniu 
do rysowania i malowania mówiła z zakłopota
niem, tłumacząc się niejako. Czasem tylko 
rozżalała się, że natura nie obdarzyła jej talen
tem malarskim. Lubiła rysować. Z wszystkich 
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Maria Dąbrowska w ogrodzie Anny Kowalskiej 
na Karłowicach , fot. A. Kowalska 

wakacji, wyjazdów zagranicznych oprócz n o
tatek przywoziła także szkice. Również w latach 
1946 do 1954, to znaczy wtedy kiedy mieszkałam 
we Wrocławiu, wiele czasu spędzała w naszej 
willi na Karłowicach, gdzie miała swój pokój. 
Niewiele wspominałam wówczas o swojej zna
komitej przyjaciółce. Tylko niektórzy z czytel
ników Figlów pamięci mogli się domyśleć, kim 
jest owa Maryjka, gdy pisałam: „Wrocław uma
jony jest w pamięci wieloma kwiatami. A więc 
oczywiście wspaniałe rododendrony i azalie, 
krokusy i forsycje, a w czasie Kongresu Inte
lektualistów odkryłyśmy z Maryjką lilie, jakich 
nigdy potem nie widziałyśmy. Była też Wielka
noc cynerarii. Błękitne, szafirowe i wszystkich 
odcieni lawendy. Kwiatowy szał ... " 
Lubiłyśmy chodzić na Karłowicach wałem nad 

Odrą. W jednej z notatek wrocławskich opubli
kowanej w 1948 roku pisałam: 
„Najczęściej wędruję nad Starą Odrą, od
dzielającą Karłowice od reszty miasta. Może 

dlatego, że najlepiej ją znam - bo chociaż tak 
mało czasu potrzeba, aby coś spostrzec, tyle go 
musi upłynąć, zanim oczy przyswoją sobie jakiś 
obraz - ten bieg rzeki wydaje mi się szczegól
nie malowniczy i pociągający . 
... Znam już każde drzewo od mostu karłowic
kiego aż po most kolejowy ... Powietrze jak wino 
orzeźwia i podnieca. Niebo pełne złocistych 

chmur na zachodzie. W dole wody Odry drżą 
i zmieniają co chwila barwy. Trawa na wałach 
nadbrzeżnych jest czerwona i zielona równo
cześnie. 

Pod topolą siedzi drobna kobieta i usiłuje 

przenieść ten widok na papier. - Piekielnie 
trudne - mówi do siebie i bierze inny ołówek. 
Jest coś bardzo szlachetnego w tw arzy i ru
chach te.i kobiety. Zdaje mi się , źem ją już 

gdzieś widziała , ale w pamięci zjawiają się 

twarze nie ludzi, lecz posągów ... " 
W taki oto sposób zanotowałam , jak Maria 

Dąbrowska rysowała most karłowicki. Notatka 
ta po latach uzyskała o wiele silniejszą wymo
wę, a w przyszłych może stać się i proroczą , bo 
przecie na Karłowicach we Wrocławiu nie brak 
ładnych miejsc na pomniki. 
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Akwa rela Marii D<1browskiej - Most na Karłowicach 

Aleja Kasprowicza na Karłowicach musi za
trzymać uwagę nawet mało spostrzegawczego 
przechodnia, a dla wielu stanowi radość prawie 
dziecinną. Jest to aleja klonów czerwonych 
i zielonych, które zwłaszcza wiosną i jesienią 

próbują wszelkich żółtości, karminów i fioletów. 
W utworach pisarki Wrocław utrwalony został 

w dwu małych opowiadaniach: Dziecko i Po
ranek w ogrodzie zoologicznym (1949), którego 
ostatnie zdanie brzmi: ,,Nieprędko zdarzy nam 
się taki bukoliczny poranek cudnej beztroski". 
Minął bukoliczny, sielankowy czas wrocław

ski. Epoka zamknięta. 

Tymczasem wyjechałam na stałe do \Vrocła
wia. Zaczęła się żywa wymiana listów. W li
ście z Warszawy z dnia 26 listopada 1945 roku 
czytam: „Jeśli masz czas i możnoś · . w ynotuj 
dla mnie nie co szczegółów dotyczących średnio
wiecza (XII wiek), a mianowicie życia obycza
.io ego średniowiecza - a zwłaszcza to, o 
dotyczy kobiet - co do których wiedza mo ja 
historyczna b. szwankuje, a dramaty moje są 

też pod tym \Vzględem b ar dzo upośledzone .. .'' 
Na prośbę pisarki Jerzy Ko\valski wybrał, 

przetłumaczył i skomentował kilka łaci ńskich 

hymnów średniowiecznych. Uzyskał też od ów
czesnego lektora języka łużyckiego tekst Pidni 
łużycki. ej. 

W innym liście, jeszcze z listopada, Dąbrow 
ska pisze: „Nie pojadę już na zimę nigdzie, na 
żaden odczyt ani wieczór autorski. W szystkie 
siły, czas i środki rezerwuję tylko na jedną 

podróż, podróż do Wrocławia". 

Zamierzony dramat o Bolesławie Krzywo
ustym nie został napisany. Maria Dąbrowska 
pozostaje autorką Geniusza sierocego, który jest 
ostatnim jej utworem powstałym przed wojną 

1939 roku, pierwszym zaś ut\ orem po w ojnie 
jest Stanislaw i Bogumił. Dwa razy pisarka 
epicka ucieka się do formy d ramatu, jak gdyby 
zabierała głos w sprawie nagłej. W obu drama
tach chodzi o problemy władzy i losu narodu, 
o „rozum polityczny i poj ęcia o paflstwie". N ie 
tu miejsce i pora, aby analizować zamierzenia 
autorki, bada ć his toryczny kontekst ani snuć· 

przewid yw a nia na temat przyszłoś ci dramatów. 
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Notatki Marii Dąbrowskiej na tekście Pieśnf łużyckiej 

1:t •• 

Częścią składową każdego przedstawienia tea
tralnego pewnej miary są oprócz aktorów i re
żyserów - widzowie, oprócz tekstu sztuki -
to, co się mówi poza murami teatru. W drama
cie Stanis!aw i Bogumił nie chodzi Dąbrowskiej 
tylko o spór dwu potęg. Pisarzowi zawsze do
skwiera współczesność, z nią się rozprawia, ją 

atakuje wprost lub wciela w postacie sprzed 
wieków, przystraja w kostiumy historyczne 
i dawne zbroje. 

Niektóre utwory przestają być czytelne i stają 
się tylko domeną badań erudytów. Inne żyją , 

a tedy czasy powołują stary dramat raz na 
świadka obrony, raz na świadka oskarżenia, 

dowodząc w nowy sposób racji prawd, co nie
nowe. 

Kiedy przed dwudziestu lat y Maria Dąbrow
ska czytała nam we Wrocławiu swój pierwszy 
po latach wojny utwór, czuliśmy, że dzieje się 

coś ważnego. Była to nie tylko świetna naj
szlachetniejsza pol zczyzna, stara i jednocze nie 
żywa, było to jakieś potwierdzenie sensu no
wych trudów i zmagań dla tych, co już niemało 
się natrudzili i może aż zbyt w iele przeżyli. 

Dziś Wrocław ośmiu wyższych uczelni, dwudzie
stu tysięcy studentów, kilku ciekawych teatrów 
i wielu imprez jest bardziej wymagający, tru
dniejszy mz za pionierskich czasów. Musi 
jednak na nowo i, oby z pożytkiem dla siebie, 
rozważyć artystyczną propozycję Marii Dąbrow
skiej podaną przez Krystynę Skuszankę. 



A kwa r ela Ma ri i Dąbrowskiej - Aleja K asp ro wicza 

Jerzy Timoszewicz 

MARIA DĄBROWSKA I TEA'fR 
W dziale rękopisów Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego, wśród autografów i papierów 
przekazanych przez Marię Dąbrowską jeszcze 
w roku 1953, znajduje się sporych rozmiarów 
paczka starannie przewiązana sznurkiem. Za 
wiera programy i zaproszenia teatralne pieczo
łowicie zbierane przez Marię Dąbrowską i Sta
nisława Stempowskiego. Znajdziemy t am 
p rogramy m. in . Amfitriona 38 z Teatr u Roz
maitoś ci i Rewizora z Tuwim owskiego Teatru 
Now go, katowickiego Snn noc y tetnie j i pierw
szego D on Juana Korzeni wskiego , H amleta 
Adwentowicza z roku 1934 i Zab asi - warszta 
t u reżyserskiego Rudzkiego w PIST, Pathe lina 

granego przez Cricot w IPSie i rewii w Qui 
pro Quo. Zachował się także program z Teatru 
Rozmaitości sprzed pierwszej wojny i komplet 
programów Teatru Polskiego z lat 1946-1949. 
W programie Lilli vVenedy - starannie złożone 
dwa świstki papieru, dziś niemal dokumen ty 
historyczne, dwa bilety na autobus (autob us ! -
po prostu ciężarówka) od ożący w idzów po 
przedstawieniu przez ciemne, zr ujnowane mia
sto. Sp cjalną komunikację teatralną zorganizo
wał oczywiście dyrektor Szyfman. 

Ta paczka programów to zaledwie drobny ślad 

doświadczeń teatralnych Marii D browskiej. 
Teatr em interesowała się j uż we wczesnej mło

dości. Ni bez znaczenia były tu zapewne b liskie 
kontakty ze s tryjeczną sios trą, znaną aktorką 

Wandą Barszczewską (matką Elżbiety). We 
wspomnieniach z cza sów szkolnych (Warszawa 
moj ej mlodo śc i) Dąbrowska pisze o częstych 

w prawach do Teatru Wielkiego i Rozmaitości . 

„Z teat rem zresztą - wspominała - byłam dość 

obznajmiona, bo w Kaliszu mieliśmy od daw na 
piękny gmach t atraln y, w którym prócz trupy 
Myszkowskiego grały i teatry warszawskie, 
a nawet w ielcy artyści przybywali na gościnne 
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występy. W Kali zu leż widziałam po raz pierw
szy Kamińskiego, Adwentowicza, Morozowicza." 
W dziennikach Dąbrowskiej, z których w ybór 
ma się podobno ukazać w druku, znajdziemy 
zapewne liczne zapiski o teatrze. Pozwalają tak 
przypuszczać nader częste w zmianki w niewiel
kich fragmentach dzienników dotąd opubliko
wanych. Na przykład 17 marca 1934 r . pisarka 
zanotowała: „byliśmy przez ten czas mnóstw o 
razy w teatrze" i wymieniła parę przedstawień 

godnych uwagi, m . in. Hamieta z Bendą w Tea
trze Kameralnym i „drugie dobre przedst awie
nie" - Rodzinę Słonimskiego „z wściekle świe

tnym Jaraczem". Lubiła teatr i bywała w nim 
często. Nawet w ostatnich latach życia czasem 
specjalnie przyjeżd żała z K omorowa do War
szawy, żeby obejrzeć jakieś przedstawienie (tak 
było np. w r ok u 1961, gdy zależało jej na za
poznaniu się z inscenizacją Generala Barcza 
granego przez teatr nowohucki). Interesowała 

się różnego rodzaju widowiskami teatralnymi, 
była na Pathelinie wystawianym przez awan
gardowy teatrzyk Cricot („gdzie Puget wystę

pował pomalowany na srebrno") i na kabarecie 
młodych aktorów Koń („duże wydarzenie"). 
Dąbrowska pisywała czasem, bardzo zr sztą 

rzadko, r ecenzje t eatralne. W tym miej scu godzi 
s i ę przypomnieć, że jedną z nich była ocena 
wrocławskiej inscen izacji Z emsty z roku 1949. 
(L ist o teatrze przedrukowany w t. II Pism 
rozproszonych). 

Teatrowi poświęciła sporo m1e]sca w swoich 
Szkicach z podróży (1956). W Weimarze - pra
wem kontrastu - przypomniał się Dąbrowskiej 

teatr rodzimy: „Z wyjątkiem dotyczącym nie
których najświetniejszych przedstawień i kil
korga najświetniej zych aktorów, zazwyczaj 
z dobrych nawet miejsc sły ·zymy tylko połowę 
tekstu. Druga połowa jest niweczona przez 
uster ki dykcj i i zagłuszana przez kichanie, ka
szel i chrząkanie publiczności". Oskarżyła w ów
czas polską publiczność o brak umiejętności 

skupiania się. ó w brak uznała zresztą za jedną 
z kardynalnych wad polskiego char akteru na
rodowego. 
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Dąbrowska pisała o teatrze przy rozmait!ch 
okazjach. Na przykład odpowiadając na a~k1etę 
„Życia Literackiego" - Technika i huma~izm -
zaj ęła się sztuką Capka R.U.R. graną wowczas 
w w arszawskim Teatrze Kameralnym. Intere
sował ją oczywiście przede wszystkim prob:em 
sztuki ale nie zapomniała jednak dodać kilku 
ciepły' h słów o aktorach (Kreczmar owej, Cie
ciers kim i Wyrzykowskim). Była bowiem szcze
gólnie uwrażliwiona na sztukę aktorską. W ese
ju o Dornu kobiet Nałkowskiej znajduj m _ob
szernv fragm ent poś ięcony wykonawczymom 
~łów1;ych ról w premierowym przedstawi~n~ u 
Teatru Małego (m.in . o Przybyłko Poto k1eJ). 
w dziennikach - ciekawe porównanie gry Sta
nis ławskiego i Maszyńskiego w r oli Booma 
w Nigdy n ·e można przewidzieć Shawa. P o
dziwiała Stefana Jaracza . „Pew ne jego spojrze
nia spode łb , pewne mrukn ięci a zachrypnię
t ego głosu, pewne niedostrzegalne prawie ruchy 
ciężkawej wymownej ręki czy k ancias tego ra
m ienia miały władzę po prostu magiczną n ad 
uczuciami wid zów" - pisała w szkicu Gdu 
ws pomi nam Jaracza„. (1950) . Kiedy dowiedziała 
się w roku 1929, że Jaracz czytał ki dyś na 
wileńskiej „środzie li terack iej" jedno z jej opo
wiadań, zanotowała w dzienniku: „To była 
najprzyjemniejsza r zecz, j aką wtedy od Hule
wicza usłyszałam, gdyż zdało mi się w ielkim 
zaszczytem, że Jara z czytał mo je opowiadanie". 

Ale w teatr ze interesował Dąbrowską nie 
t ylk o aktor. W świe tnym art kule polemicznym 
O nowej w ersji „Grzech1l" Zeromskiego umiała 
t r afnie oc enić różne lementy przedstawienia 
i bezbłędnie odróżnić pracę adaptatora od pracy 
inscenizatora. Przed przystąpieniem do pisania , 
z właściwą jej r zetelno cią, obejrzała spektakl 
kilkakrotnie! Wykazała rzadkie u nas zrozumie
nie ważnych zagadnień twórczości teatralnej, 
gdy pisała: „Teatr ma swoje licencje, swoje wy

magania, rządzi się trochę odmiennymi prawami 
niż inne rodzaje twórczości artystycznej. Każde 
dzieło dramatyczne, nawet utwory największych 
twórców, grywane bywają w rozmaitych cza
sach różnie, na podstawie różnych koncepcji te
atralnych, wedle różnych konwencji społecz-
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Mari a Dąbrowska 
i Jerzy Krasowsk i 
Nowa Huta 1959 r. 

nych - w reszcie w edle różnych właściwości 
twórczych tego czy innego reżysera. Skróty lub 
nawet zmiany tekstu są t utaj dopuszczalne, j e śli 
interes widowiska tego wymaga". 

"' 
Do roku 1939 Maria Dąbrowska interesowa

ła się teatrem niejako prywatnie, jako wid z, 
czasem tylko jako krytyk; od wiosny tego roku 
już także jako autor. W kwietniu „roku pa
miętnego" napisała swój pierwszy dr amat -
Geniusza sierocego. Jak to się stało, że mając 
za sobą ogromny sukces Nocy i dni, który za
pewnił jej pozycję najwybitniejszego współczes
nego epika polskiego, Dąbrowska zapragnęła za
debiutować jako dramatopisarz? Sama nie um ia
ła lub nie chciała tego wyjaśnić. „Z ni zupeł
nie jasnych dla mnie powodów uparłam się przy 
formie dramatycznej ", „czułam, że nie mogę 
tego napisać w innej fo rmie, jak w scenicz
nej" - pisała po latach•. 

• Cieka.we równi :!:, :!:e jedyne powatne jsze u twory 
Dąb.rowsk1ej na t ematy n ie współc zesne powstały 
własnle w f ormie dramatu. 
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Wydaje ię , że przy rozwiązywaniu tej za
gadki może pomóc tekst, który pisark a zdecy
dowała się opublikować dopiero w r oku 1964. 
Jest nim recenzja Domu kobiet Nałkowskiej, 

sztuki wystawionej w roku 1930. Może właśnie 
sukces teatralny Nałkowskiej był pierwszym 
impulsem do spróbowania sił na polu dramato
pisarstwa? „Cala twórczość Zofii 1 ałkowskiej -
pisała Dąbrowska - stoi na tym samym wy
sokim poziomie co Dom kobie t , żadna wszelako 
z jej książek nie wywołała takiego oddźwięku 
i nie przyniosła takiego rozgłosu, jak ta sztuka 
zar,-rana w teatrze. świadczy to może o tym, że 
dopiero twórczość teatralna wytwarza należyty 
kontakt z publicznością." Ryzyko art ystyczne nie 
wydawało się Dąbro skiej wielkie, sytuację 

oceniała trafnie: „Teatr uważany jest zwykle 
.Przez pisarzy za tę przeszkodę, na której naj
łatwiej jest się potknąć, na które j nawet przy 
najwyższych wartościach artystycznych utworu 
można w pewien sposób kark skręcić. Jest to 
teren bardzo swoisty; porażka n a nim bywa nie
kiedy związana z tak nieistotnymi, jakby tech
nicznymi stronami dzieła, że nie przynosi ujmy, 
i zdarzało s i ę największym pisarzom popełniać 
dzieła sceniczne, które nie zdobyły powodzenia 
i nie przetrwały w teatrze". Nie przewidziała 

jednak tego, że teatr - jak żadna inna sztu
ka - ma magiczną niemal moc wciągania 

w swoje sieci każdego, kto choć przez chwilę 

znalazł się na jego obszarze. Wśród nielicznych 
wypowiedzi o własnej twórczości , publikacje 
pisarki dotyczące dramatów zajmuj ą miejsce 
uprzywilejowane. Przedmowy do obu sztuk, 
artykuł O m oich dramatach, trzy polemiki 
z krytykami o Stanisława i Bogumiła oraz 
udział w dyskusji „Dialogu" o sytuacji dramatu 
historycznego - wszystko to świadczy, jak 
ogromną wagę przywiązywała do swego dra
matopisarstwa. Maria Dąbrowska do ostatnich 
d ni życia pragnęła sukcesu teatralnego swoich 
dramatów, prześladowało ją - jak to określi
ła „niebezpieczne szaleństwo wizja 
t eatralna". 

Z początku wszystko zapowiadało się po
myślnie. Natychmiast po opublikowaniu frag-
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Maria Dąbrowska, J e rzy Krasowski i J erzy K ali 
szewsk i \\! garderobie Teatru Ludowego '"' czas ie 
pró b Geniusza s-ierocego w Nowe j Huc ie - 4 VII 1959. 

mentu Geni usza sierocego w „Wiadomościach 

Literackich" zgłosił się do autorki Arnold Szyf
man, wkrótce potem - Wilam Horzyca. Kie 
rownictwo teatrów zrzeszonych w TKKT zde
cydowało ostatecznie, że sztukę wystawi Teatr 
Narodowy w reżyserii Aleksandra Zelwerowicza 
(zachował się jego list do Dąbrowskiej z 8 V 
1939), ze scenografią Teresy Roszkowskiej; w ro
li Władysława IV miał wystąpić Junosza Stę
powski. Ocalał szczęśliwie egzemplarz Geniusza 
przeznaczony dla teatru (znajduje się obecnie 
w archiwum domowym Leona Schillera). Na 
okładce autorka napisała: „Egzemplarz teatral
ny . Wykreślono dla celów scenicznych 20 stron 
mówionych". Premierę wyznaczono na marzec 
roku 1940. Zachęcona tym pisarka natychmiast 
rozpoczęła zbierać materiały do następnych 

dwóch sztuk historycznych. Studiowanie źródeł 
zakorkzyla w sierpniu 1939. „Historia powszech
na stani;ła tym wszystkim zamierzeniom na 
przeszkodzie" - napisała po wojnie. Podczas 
okupacji przerwała pracę nad nowymi dramata
mi, ale nie zerwała kontaktów teatralnych. 
Współpracowała blisko z konspiracyjną Radą 

Teatralną, która powstała w roku 1940 z inicja
tywy Schillen, Wiercińskiego i Korzeniewskie
go. W maju 1942 wygłosiła odczyt pt. Teatr 
u; starodawnej Polsce dla słuchaczy tajnego 
Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej (po
wtórzyła go w roku następnym). To rzetelne, 
bogate w ciekawe spostrzeżenia studium o te
atrze staropolskim opublikowała po wojnie 
w czasopiśmie „Warszawa" (przedruk w tomie 
Myśli o sprawach i ludziach). Na wiosnę 1944 
weszła w skład jury II konkursu dramatycznego 
(jedną z nagród otrzymało wówczas Swięto 

Winkelrida). 
Po wojnie, w ciągu lata 1945 napisała Dą

browska drugą sztukę - Stanisława i Bogu
miła. W maju 1946 wybrano ją na członka ho
norowego ogólnopolskiej Rady Teatralnej. Nadal 
wszystko układało się pomyślnie: nowy dramat 
ogłosiła „Twórczość", teatry wstawiły go do 
planów repertuarowych. Wprawdzie szanse wy
stawienia Geniusza były - ze względu na te
mat - małe, ale autorka nie traciła nadziei 
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(Od lewej ) Maria Dąbrowska Krys t yn a Sk uszanka, 
Je rzy Krasowski, Józef Cyra nkie w i z, L ucjan Motyka 
po pre m ierze Geniusza sierocego w o wej H u cie -

1959 r. 

i gorąco broniła sztuki przed zarzutem „nie
cenzuralności" w odpowiedzi na ankietę „Afisza 
Starego Teatru" (Zamierzenia polskich autorów 
dramatycznych, 1946). W zakończeniu tej wypo
wiedzi znalazło się kilka zdań, które Dąbrowska 

usunęła z tekstu wydrukowanego w roku 1964 
w Pismach rozproszonych. Po aluzjach do kło
potów z cenzurą, pisała: „Postanowiłam się też 

nimi nie zrażać, wierząc, że przynajmniej Sta
n is law i Bogumił zostanie wystawiony, i nie 
odstępować od dalszych zamierzeń teatralnych. 
Jakie są te zamierzenia, nie mogę jednak jeszcze 
mówić. Jestem pod tym względem przesądna 

i bo· ę si ę uroczyć coś , co jest zaledwie pomy
słem '. Miała na myśli zam ier zony dramat o Bo
lesławie Krzywoustym Brat mądry i brat głupi. 

O sztuce te j wspomniała publicznie bodaj ty lko 
r az - na wieczorze autorskim w Łowiczu we 
wrz śniu 1945. 

Optymistyczne plany teatralne pisarki miały 
6 czas dość realne podstawy. Prapremiera 

Stanisława i Bogumiła miała się odbyć w roku 
1946 w Teatrze P olskim. W jed nym z progra
mów ukazała się n awet notatka, że ponieważ 

premiera „z powodu powodzenia dotychczas 
wystawianych widowisk wypadłaby pod koniec 
sezonu i w okresie wakacyjnym", dyrekcja te
atru „pragnąc to wybitne dzieło wystawić w od
powiednim terminie" odkłada premierę na po
czątek sezonu 1946-47. Również Teatr Wojska 
Polskiego w Łodzi umieścił Stanislawa i Bogu
miła w p lanie repertuarowym tego samego se
zonu. Z przyczyn dotych czas publicznie nie w y
j aśnionych do żadnego z tyeh przedstawień nie 
doszło. 

W Łodzi Stanisława i Bogumiła. zamierzał wy
stawić Leon Schiller. Cenił ten dramat. Włą
czył go - jako jedną z niewielu sztuk współ

czesnych - do Poradnika repertuarowego przy
gotowywanego w roku 1953 pod jego redakcją 
przez Państwowy Instytut Sztuki. Autor tego 
artykułu, który opracował rozdział o Stanisła

wie i Bogumile do Poradnika., miał wówczas 
sposobność słyszeć z ust Schillera uwagi o t ej 
sztuce. Schillerowi był bliski temat (Boleslaw 
Smialy Wyspiar'tskiego!), wysoko też oceniał 
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l\'lar ia 
Teatru 

Dąbrowska Anna Kowalska z 
Ludowego po premie rze Gen iu.sz a 

\V N o\vej Hucie - 1959 r. 

zespołem 

sierocego 
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„mądrość myśli historycznej" autorki. Intere
sował go również Geniusz sierocy. Na jesieni 
1951 zwrócił się do Marii Dąbrowskiej z prośbą 
o tekst (był rzadkością: ukazało się tylko 500 
numerowanych egzemplarzy). Autorka przysłała 
mu egzemplarz opracowany przed wojną dla 
Teatru Narodowego wraz z listem, \V którym 
pisała m.in.: „mimo że nie spodziewam się żad
nych praktycznych wyników, sama myśl, że 

Pan się tym zainteresował i chce to przeczytać, 
wzrusza mnie i uszczęśliwia". Istotnie, Schil
ler - odsunięty od teatru - nie mógł wówczas 
inscenizować Geniusza . 

Dzieje sceniczne dramatów Marii Dąbrowskiej 
otworzyła dopiero 20 czerwca 1959 prapremiera 
Geniusza sierocego w Teatrze Ludowym w No
wej Hucie. Trudno się dziwić, że po 20 latach 
oczekiwań było to dla autorki wielkie przeżycie. 
W liście do Krystyny Skuszanki i Jerzego Kra
sowskiego z 29 XII 1958 pisała nawet o „trud
nym dla mnie do uwierzenia zamiarze wysta
wienia mojego biednego Geniusza zaiste siero
cego". Korespondencja z Krasowskimi, z mie
sięcy poprzedzających premierę, daje wzrusza
jące świadectwo przywiązania Dąbrowskiej do 
jej dramatu. Troszczyła się o wszystko: o nuty 
do piosenki, o listę osób zaproszonych, o wy-
5łanie zdjęć do „Dialogu". W przeciwieństwie 

do większości naszych dramatopisarzy nie uwa
żała swego tekstu za nietykalny. Skróciła go 
sama przed wojną dla teatru, a we wspomnia
nym liście do Schillera pisała: „to jest kolu
bryna, z której trzeba by skreślić jeszcze jakąś 
trzecią część pozostałego tekstu". Adaptację Je
rzego Krasowskiego przestudiowała z ogromną 
uwagą: „jest chyba najlepsza, jaką można było 
osiągnąć, by uchronić przedstawienie przed 
kompletną klapą. Nie mam więc żadnych zasad
niczych zastrzeżeń i ośmielam się tylko na 
trochę drobnych uwag i pobożnych życzeń, które 
uwzględnicie lub nie - w miarę możności" 

(list z 26 III 1959). Dokładnie przedyskutowała 
z reżyserem cały scenariusz widowiska. Nawet 
jeszcze po premierze proponowała drobne skróty. 
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I 

N o ta tki Marii Dąbrowskiej na m aszynopisie S tan i
sla w a i B o gumila, Egzem pla r z r eżysersk i Jerzego Kra
sowskiego (TV, 1965) 

30 

Pr:cmiery oczekiwała z niecierpliwością. Do 
Nowej Huty przyjechała na próbę generalną . 

„To było dla mnie wielkie przeżycie - powie
działa w wywiadzie dla „Dziennika Polskiego" -
pisząc sztukę miałam określoną jej wizję , okreś

lone widzenie postaci i scen. Ożywiona przez 
teatr nie może oczywiście pokrywać si z mo
im wyobrażeniem. I stąd prawdziwy szok, jaki 
przeżyłam na pierwszej próbie. Dziś, oglądając 

spektakl po raz drugi, patrzę ju ż na niego ina
czej ." W wyw iadzie tym znalazło się także 

bardzo charak terystyczne wyznanie Dąbrow

skiej: „obecnie dopiero widzę, że bezpośrednie 

zetknięcie z teatrem ujawnia w pełni tajemni
cę - jak pisać dla teatru". Samo przedstawie
nie oceniła wysoko. W liście do Skuszanki 
i Krasowskiego z 24 VI 1959 p isała: „nie mam 
dość słów podziwu dla tego, coście zrobili dla 
mnie i mego dramatu. Pan Krasowski powie
dział, że z żadnym innym zespołem nie podjąłby 
się wystawienia t j sztuki. I ja powiem, że nie 
widzę możliwości jej wystawienia przez żaden 
inny zespół; w każdym r azie jako prapremie
ry - bez Wasz j adaptacji , Waszego doświad
czenia. Wydobyliście m aksimum dramatycznej 
sceniczności z mego teks tu, maksimum też lek
kości, pas ji, życia z tematu, owszem, żywego, 

ale raczej ciężkiego''. Zastrzeżenia autorki \ zbu
dzał jedynie finał przedstawienia - scena 
z pacholikami. Przywiązana do własnej, bardzo 
wyrazistej w izj i t eatralne j tej sceny, którą uwa
żała za symboliczną pointę dramatu, nie mogła 
siq pogod zi ć z jej kształtem scenicznym . 

„Z tego, co wid ziałam - pisała w tym samym 
li cie - n aj lepsza była pr ób a gener a lna i naj
lepsza też w edy reakcja publi zności . Na pre
mierze obecność sfer oficjalny ch , a zwłaszcza 

kr ytyków sk aszo nych, nie znoszących a ni lite 
rat ury polskiej, ani czyj egobądź sukc su poza 
własnym sukcesem, n iezdolnych do za hwytu, 
krępowały i grę , i nastr ój publi zności." K ilka 
krotnie, n awet w druku , z goryczą wspominała 
przyjęcie Geniusza przez krytykę („pochwały 

były zdawkowe, a naga ny wręcz nap tli\ e"). 
P od koniec m arca 1965 J rzy Krasowsk i pr ze 

la ł M arii Dąbrowskiej do lecznicy Minister-
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Notatka Marii Dąbrowskiej na maszynopisie Stani
sława i Bogumiła. Egzempl a rz reżyserski Jerzego 
Kraso wskiego (TV, 1965) 
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:VIUZYKA ; TADEUSZ BAIRD 

SCENOGRAFIA: ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI 

KOSTIUMY: JADWIG A PRZERADZKA 

REŻYSERIA : KRYSTYNA SKUSZANKA 

PRAPREMIERA 12 MAJA 1966 



OSOBY : 

BOLESŁA w $Mr ŁY, król polsk i 

BOGUMIŁ, arcybiskup gnieźnienski 

TANISŁAW, biskup krakowski 

R A D OS Z . zwa n Czwanko, błazen k r ólewsk 

KRZYŻP!EN, chłop, wolny dziedzic z Dobrowa 

BRAT PAWEL , kleryk, z a ufany arcybiskupa 

ZBILUT, rycerz , posłaniec w misjach poufnych 

D OMRAD, d wo rzan in króla 

WSZESŁAW , królowa , księżn iczka ruska 

KRYST , dworka królowej 

WŁADYSŁAW HERMAN, książę na Płocku, 

brat młodszy k ró la 
I ZI SŁAW, byly ksiątę kijo sk i , w uj król a 

WRATYSŁAW, książę czeski, szwagier króla 

.TARO IR , biskup prnskl , brat Wralysl w a 

HENR YK , opat well e nburski, 

.T ASTRZĘBIEC 

lemiec 

RYCERZ P OLSK I, z d r uty n y Władysława Hermana 

RYCE R Z CZESKI 

RY E R Z NIE M!ECK! 
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IGNACY GOGOLEW SKI 

ANDRZE.T POLKO WSKI 

PIOTR KU RO W KI 

ARTUR MŁODNICKI 

PAWEŁ G AL I A 

ALBE T NARKIEWICZ 

A N DR ZE.T WILK 

STANI ŁAW FRĄCKOWIAK 

B OLESLA W A BA RT 

.TADWIG ZIEMIANSKA 

.T ADWIG SKUPNIK 

ERWI N NOWIASZAK 

FER DYNAND M ATY IK 

BOGUSŁ W DANIELEWSKI 

ST NISŁAW IG AR 
.TERZY FORNAL 

RY Z R D .TASNIEWICZ 

ZYGMUNT BIEL A WSKI 

ANDRZEJ E R CHARD 

ZENON K O Z REK 
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INSPICJENT: 
JANUSZ LOZA 
S UFL ER: 
KAZil\UERZ CHORĄŻAK 

SWIATŁO: 

KAZIMIERZ PIĄTEK 
REALIZACJA AKUSTYCZNA: 

HUBERT BREGUŁA 
BRYGADIER SCENY: 
ANTONI KOŁACZEK 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 
MIROSŁAW DZIKI 
KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECK IEJ DAMSKIEJ: 
W ANDA PRECKAŁO 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ: 

JÓZEF PRECKAŁO 
PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: 

ZOFIA WOŻNIAK 
PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 
MIECZYSŁAW WOJCZYŃ'SKI 
SZEWSKIEJ: 
MIKOŁAJ BRATASZ 
MODELATORSKIEJ: 
TADEUSZ ZAK!EWICZ 
STOLARSKIEJ: 
MICHAŁ PRAJSNER 
MALARSKIEJ: 
TADEUSZ CHĄDZYNSKI 
TAPICERSKIEJ: 
RYSZARD TKACZYK 

stw a Zdrowia egzemplarz Stanisława i Bogumiła 
opracowany przez niego do realizacji telewizyj
nej. „Obudził Pan we mnie - odpisała mu -
niebezpieczne szaleństwo: wizję teatralną i coraz 
to nowe obrazy doskakują." Ciężko już wówczas 
chora pisarka znalazła czas i siły, by dokładnie 
przeczytać i poprawić egzemplarz (uwspółcześ
niała archaizowany język pierwodruku), ocenić 
opracowanie tekstu („za mało skrótów" napisa
ła niewyrażnym już pismem na ostatniej stro
nie), kilkakrotnie rozmawiać z reżyserem, dys
kutować obsadę, proponować kompozytora. W 
liście do Krasowskiego z 9 IV 1965 pisała: „trud
no mi uwierzyć, czy to prawda, że doczekała

bym się (jeśli nie zobaczyła nawet) spektaklu 
Stanisława i Bogumiła?" Nie doczekała się -
zmarła 19 maja. Premiera telewizyjna odbyła 

się 28 czerwca. 
Obecnie, w pierwszą rocznicę śmierci Marii 

Dąbrowskiej odbywa się prapremiera teatralna 
Stanisława i Bogumila. Miejmy nadzieję, że od
tąd oba jej dramaty wejdą na stałe do reper
tuaru scen polskich. 

Spektakl telewizyjny Stanisława ! Bogumiła M . Dą

browskiej w reż. J. Krasowskiego 28 VI 1965: 
Zygmunt Macie jewski (Zbilul), Stanisław J as iukie
wicz (Ojciec Bogumił), Ignacy Gogolewski (Bolesław 

Smialy). 
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„GENIUSZ SIEROCY" MARII DĄBROWSKIEJ 
W REALIZACJI JERZEGO KRASOWSKIEGO 

.Jerzy Kaliszewski (Król Władysław IV) Tadeusz Szaniecki (Jerzy Ossoliński) 

KROL : 
Ty, Ossoliński , zaprzesz się mnie jeszcze. Jak Piot·r 
Chrystusa. A wsze l ako na Piotrze On sicó] kośc!ót 
jak na opoce zbudou:at... I państwa ię n a Osso liń
skich, jak n a opoce fundujq. N ie na mnie podob
nyc/1 , b!ędnych rycerzach. 
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NA SCENIE TEATRU LUDOWEGO W NOWEJ HUCIE 
PRAPREMIERA 20 CZERWCA 1959 

GŁOSY: 

Gorze nam. panowie brac!a1 Gorze ojczyźnie! K ról 
zdrajca! Ossoliński zdra jca! Z obcymi s i ę ktimajq ! 
Przebóg! P odtisim się tu z gorqczki! 
Ro=nieść na szablach! O rata . r ata! 
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GŁOSY: 

Niech ws; yscy diab ~i tak, a my inac.zej ! 
.Jak rozmowy nie d adzq, niech si ę sejm rwie! 
Niec h się sejm rwie! Niech się sejm rwie! 
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Gł.OSY : 

A i. O stras z y nas i kra ka ten Rusin ! Kozacki pachoł! 

Wie!aście wz ięli , panl e wojewodo bracl awski od 
Chmiela z a te Tady t przyczyniania si~ za z b6j~am i? 
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K ISIEL : 
A jeśli gentun polski nie naszym szlacheckim r ozu-
m i eniem chce żyć? Ma m yi pewność, te my go 
w so bie nosimy? M n !e się widzi, ::e nasz geniusz 
sierotą ;est, blqkajqcym się i odp ychany m od nas. 
Prędzej ub!jem t ego, w Jdm o n się pokaże , niż byśmy 
w n im nadzi eje nasze ubezpieczać m ie li. A wie l
kościq narodu ;est pozna ć genius= swój w k imkol

wiek on si ę oka.że. 
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Maria Dąbro\vska 

PRZ EDJVIOWA DO 
,,STANISŁAW A 
I BOGUMIŁA" 

W dramacie moim Stanisław i Bogumił imio
na tytułu oznaczają Stanisław , biskupa kra
k owskiego, i Bogumila, arcybiskupa gnieźnień 

skiego, który według w szelkiego praw dopodo
bieństwa żył w XI wieku i był najbliższym 

współpracownikiem pat'lstwowym Bolesława 

śmiałego. Czasy Bolesława śmiałego stano
wi wielką ciemnię historyczną, którą nie
łatwo h_ ło naszym historykom rozświet lić . 

Przez siedemset blisko lat historiografia na
sza, a z nią cała Polska żyły melodra
matyczną legendą o rozwiązłym i gwałtownym 
królu Bolesławie, upominanym przez biskupa 
krakowskiego, Stanisława ze Szczepanowa. Zły 
i gr zeszny król, mszcząc się za owe upomnienia, 
zabił biskupa, po czym zegnany z tronu przez 
oburzonych poddanych dokonał żywota na 
pokucie w jakimś klasztorze na Węgrzech . Pros
ta i niewyszukana jak baśń dla dzieci legenda 
ta pozostawiała na boku całe podłoże społeczno
polityczno-moralne ówcze n ych czasów. History
cy x rx wieku, tego w ielkiego stulecia krytycz
nych badań naukowych, nie mogli oczywiście 

zadowolić się takim przedstawieniem rzeczy, za
krawającym na coś w rodzaju przedhistorycz
nych podań o Popielu, Kraku czy Wandzie. Ich 
dociekania w ostatnim ćwierćwieczu minionego 
stulecia rzuciły na owe daw ne czasy pewne 
światło, w którym postać Bolesława śmiałego 

zaczęła nabierać całkiem odmiennej wartości 

i ważności. Dopiero jednak historyk i profesor 
lwowski, Tadeusz Wojciechowski, w swojej ge
nialnej książce Szkice historyczne z X I w ieku 
przedstawił dzieje panowania Bolesława śmia-
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Rycerst\vo ··r dn io w ic czne 

Kler XI wieku 

lego w sposób godny tego przedmiotu. Wpraw
dzie na skutek niezm iernej szczupłości, po 
prostu znikomości autentycznych źródeł z owej 
odległej epoki, twierdzenia i wnioski Wojcie
chowskiego są przewaźnie postulatami, to jest 
domniemaniami historycznymi, ale są postulata
mi, a nie bezkrytycznie za Wincentym Kadłub
kiem powtarzaną bajką dla niegrzecznych 
dzieci. Nadto - metoda prowadzenia wywodu 
naukowego, sposób wykorzystywania źródeł, 

ciężar zestawienia dotąd pomijan ych, mimo że 

znanych z historii powszechnej fa któw, mate
matyczna precyzja rozumowania i surowa rze
telność w traktowaniu przedmiotu - są u Woj
ciechowskiego tak nieodparcie przekonywaj ące; 

że trudno już dziś nie widzieć w jego ks iąźce 

najlepszego pomnika w iedzy o czasach Bolesła
w a śmiałego. 

W oświetleniu Wojciechowskiego Bolesław 

Smiały jest postacią tragiczną, zakrojoną na 
miarę niepośledniej wielkości, a jego k onflikt 
z biskupem krakowskim, Stanisławem, choć 

i przez Wojciechowskiego nie całkiem wy ' wiet
lony, jest konfl ik tem nie banalnie oby czajowym, 
ale na wskroś polityczno-moralno-społecznym. 

Tłem konlliktu jest przede wszystkim to, co 
bym nazwała walką P olski z ówcze ną, jak by 
powiedzieć, „piątą kolumną" niemiecką, z którą 
borykał się Bolesław, a po k tórej stronie zna· 
lazł się , niestety, świadomie lub nieświadomie, 

biskup krakow ski Stanisław. Obnażaj ąc tę, może 

nie zdrajczą w dzisie jszym znaczeniu t ego sło

w a, ale błędną z punktu widzenia rehabilitow a
ne j dziś postaw y Boles ława, politykę biskupa 
krakowskiego, Tadeusz Wojciechowski nie chciał 
lekkomyślnie, jak to mu w nagonce na jego 
książkę przypisano, szargać świętości n arodow ej , 
o balaj ąc i s t niejący od tylu wi ków kościelny 

kult świętego Stanisława. Wojciechowski był 

sam człowiekiem głęboko religij nym i wierzą
cym k atolikiem. Ale miłość dla praw dy była 

w nim silniejsza od uszanowania dla średnio

wieczn ej, żeby się tak wyrazić, propagandy 
kościel nej, która w XIII dopiero w ieku , dzia
ł ając w dobre j wierze dla celów podniesienia 
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pres tige'u narodow ego Polski, zużytkowała le
gendę o świętości oraz wygotowała wnioski 
o kanonizację męczen nika, biskupa Stanisł wa. 
Pod> ażywszy zreszt ą, chcąc nie chcąc, kult 
święte go Sta ni sława, Wojciechowski wysunął 

za to innego, zdaje się o w iele prawowitszego 
świętego owych czasów, arcybiskupa gnieźnień
skiego Bogum ił a. Bogumił nie został k anonizo
wany i f iguru je w kalendarzu zaled wie jako 
błogosławiony . M imo to on jes t właśnie t ym 
mężem pols k iego średnio iecza , który zostawił 

po sobi tradycję święto ci, s ięgaj ącą czasów 
najdaw niejszych i maj ącą charakter chłopskiej 

trad ycji ludow j. Ludowy kult świętości Bogu
miła , już w źródłach późn i ej szego średniowie

cza nazywany pras tarym , istnie je do dzi d nia 
w okolicach Koła nad Wartą , gdzie w n adw ar
ciańskim Dobrowie Bogumił miał być eremitą , 

p us telnikie m zakonu benedyktyński go. 
• 

Nie będ ę tu przy aczała argumentów Tadeusza 
Wo jciechowskiego a n i danych naukowych, k tó
rymi operuje. Skreślę t ylko pokrótce anegdo
tyczn ą n iej ako stron ę rzeczywi stoś ci od słoniętej 

pr zez jego dzieło naszym oczom. 
W czasie panowani a Bolesława $miałego pań

stw o polskie z trudem dźwigało się z upadku, do 
jakiego przyszło po śmierci Boles ława Chrobre
go. Bolesław śmiały postanowił przywrócić Pol
sce dawną świetność, a to znaczyło przede 
wszystkim - odzyskać, r az j uż o s iągniętą i u tra
coną , niezależność od iemiec. Europa była wów
czas widownią wielkiego dram atu dziejowego 
w postaci w alki znakomitego papieża Grzegorza 
VII z królem. a późn iej cesarzem Niemiec, Hen 
ryki m IV, o p rym at w .ladzy duch ow ne j nad 
świecką. W te j w alce Grzegorz szukał sobie 
i:: przymi rzeń ców pomiędzy narodami cierpią -

cymi od agr esy\\'l1P i pot ,gi Niemiec. A więc 

. zukał ich oczywiście i w P olsc , k tóra ze 
wszystkich takich kra jów najbar dzie j ustawicz
ni , najuparciej , a przeważn ie i najbard ziej 
zwyci ęsko z Niemcami zawsze walczył a . Nasz 
tedy Bolesław ~miały postanowił tę okoli czność 
dla dobra Polski wykorzystać, co świadczy o jego 
zm y3Je politycznym i or ientow a niu s i ę w sto
sunkach ogólnoeuropejs ki ch. Należy wątpić, czy 
Bolesław był tak bezwarunkowym entuzjastą 
wiekopomnych reform Grzegor za VII, zwłaszcza 
w tym, co dotyczyło przew agi wład zy d uchow
nej nad świecką . Tradycja o jego dumie oraz 
silnym ins tyn kcie władania przeczy temu. Ro
zumiał jednak niemałą korzyść , płyn ącą z po
parci a p rzez t aką pot ęgę, j aką był wt edy papież. 
Pozwala ło mu ono rugowa ć z Polski n iemiec
kich b isk upów, s przyj aj ących Henrykowi I V 
i stanowi ą cych właśnie główne kadry ówczesnej 
„pią tej kolum ny" niemieckiej w P olsce. Nie 
znamy w pr awdzie ści słych kon k retnych fa k tów 
takiego rugowania , lecz wszystki e tradycje do
tyczące Bolesława Smiałego mówią o o bsadz a 
ni u przez niego katedr biskupich P ola kami jako 
o char akter ys tycznej dążności jego pa nowania. 
Poparcie Grzegorza pomogło też Bolesławowi 
zrz ucić wszelkie pozory zależności od Niem ców , 
co można by!o osiągnąć t y lko pr zez koronację . 
Według t edy Vlszelkiego prawdopodobieństwa, 
za pośrednictwem s pom n ianego t u Bogumiła, 
Bolesław poddał papieżowi Gr zegorzowi VII 
Polskę w posłuszeńs w o duchow e, a wzamia n 
:rażą d a ł pomocy w spr awie podniesien ia Polski 
do god ności królc~two . Po lityka Bolesława zo
stała uwieńczo n a pom ś lnym skutkiem. ~ apież 
przysłał błogo sławi ńs two i koronę. a Bolesław 
koronował sic w roczn icę kor onacji swe"'o pra-



dziada, to znaczy w d zień Bożego Narodzenia 
1076 roku. F akt Ó\ zrobił w Niemczech piorunu
jące wrażenie. Wściekłość na Polskę okazała 

się większą niż nienawiść do Gr zegorza. Skłó
cone walką re ligijną Niemcy jednoczą się mo
mentalnie, a w niewiele dni po koronac ji Bo
lesława wyklęty Henryk stanął j uż bosy w Ca
nossie, gotów na wszelkie upokorzenia pokuty, 
byle położyć koniec swarom domowym . Sprawy 
jednak nie poszły tak łatwo. Konflikt z papie
żem i panami oraz biskupami popierającymi 

Grzegorza wciąż się odnawiał, osłabia j ąc Niemcy 
na wewnątrz. 

I Henryk nie dałby wtedy zapew ne rady 
Polsce , gdyby nie szczególny zbieg okoliczności , 

których w całej pełni dotąd odtworzyć niepo
dobna. I k tóre ty lko w świetle docieka11 Woj
ciechowskiego stają s i ę mniej \vięcej zrozu
miałe. Wytłumaczył on przebieg ów czesnego pol
skiego dramatu w sposób najlepiej, jak dotąd, 
udokumentow ny i na jlogiczniej zgodny z i s totą 

wchodzących. w grę stosunków. 
Osnową tedy nieszczęśliwego dla Polski splo

t u okoliczno· i zdaje się być - w tym oświet
leniu - postawa cze kiego księcia Wratysława, 
który w zarysowującym się konflikcie stanął po 
stronie H enr yka IV i wystąpił przeciwko Polsce. 
Wratysław , bliski zresztą powinowaty, bo szwa
gier Bolesława śm iałego, miał może j akąś da 
lekosiężną myś l pr zeciwstawienia się kiedyś 

Niemcom po społu z silami polskimi. le jeś li 

ją miał, d ążył do jej urzeczywistnienia - jak 
zresztą przeważn ie ks i ążęta O> ych c;asów -
nie przez szukanie pr zymierza z Polską, lecz 
przez jej rozbicie w przymierzu lennym z Niem
cami. Ta rola Wratysława nic jest już domnie
maniem, ale dowiedzionym , znanym i jasnym 
faktem historycznym. 

Mniej natomiast jas ną jest rzeczą, dlaczego 
rozbicie walecznej Polski oraz wygnanie jej 
króla, znak omitego wo jownika, udało się tak 
nagle i prędko. T u właśn ie trudno nie wziąć na 
uwa;:;ę dociekań Wo jciechowsk iego. Wiara bo
wiem w karę Bożą spadłą na ały naród za 
winę króla jako wyj aśnienie ciem nego faktu 
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dziejów nie może chyba wystarczyć najgorli
wiej nawet katolickiemu badaczowi. 
Według wszelkiego więc prawdopodobieństwa 

Wratysławowi udało się, ponieważ miał po
tężnych stronników w skłóconej wewnętrznie 

Polsce. Wolno mniemać, że stronnikami tymi 
była część możnowładztwa z juniorem, Włady
sławem Hermanem, a może palatynem Siecie
chem na czele. Sądząc zaś po gwałtowności za
targu króla z biskupem Stanisławem - rola 
tego wybitnego męża w możliwym spisku prze
ciw Bolesławowi musiała być niemała. Ze bis
kup Stanisław znosił się z księciem czeskim 
w celach wrogich Bolesławowi, świadczy choćby 
list biskupa do Wratysława, oskarżający postę
powanie króla. 

Wszystko to nic znaczy, aby Stanisław nie miał 
być osobiście człowiekiem świątobliwym i po
bożnym. Wysoko postawieni święci średnio
wiecza mogą być różnie oceniani z punktu wi
dzenia dzisiejszej, a nawet i ówczesnej myśli 
politycznej. świętym jest wszak cesarz Hen
ryk II, który toczył zaciekłe wojny z Bolesła
wem Chrobrym o nasze granice zachodnie. 
świętym jest arcybiskup magdeburski, Norbert, 
który za Bolesława Krzywoustego na drodze dy
plomatycznej paraliżował złączenie Pomorza 
z Polską i usiłował znieść niepodległość Koś
cioła całej Polski. świętym jest też Władysław, 
król WE:gierski, który udzielił schronienia Bole
sławowi śmiałemu, sprawcy wyroku śmierci na 
innego świętego. I świętym jest apostoł Pomo
rza, Otton z Bamberga, niemiecki przyjaciel 
Krzywoustego. Wolno też chyba Polakowi katoli
kowi mieć predylekcję raczej dla świętego 
Franciszka z Assyżu niż dla świętego Norberta 
z Magdeburga albo przekładać świętego Stani
sława Kostkę nad świętego Stanisława biskupa. 

Odkrywszy tedy spisek, a mając może inne 
jeszcze zatargi z biskupem Stanisławem, Bo
lesław sądem królewskim skazał go jako zdraj
cę na karc; obcięcia członków, z czego zapewne 
wynikła śmierć. Tekst kroniki Galla mow1 
iresztą, że nie było tu pospolitego morderstwa, 
lecz wyrok sądu . Nowsi zaś historycy wykazują 
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nawet na podstawie listu papieża Paschalisa Ir, 
że s1d nad biskupem Stanisławem odbył się 

przy udziale metropolity gnieźnieńskiego, choć 

nie jest pewne, czy poczekano z wyrokiem na 
zgodę Rzymu. 
Groźny wyrok na biskupa wywołał konster

nację w kraju, a nade wszystko był surowością 
JUZ spóźnioną. Sprawa spisku zaszła zbyt dale
ko, a Bolesław, zaplątany w dodatku niebacz
nie w sprawy rus kie, n ie zdążył już i nie zdo
łał ani przeciwdziałać, ani w walce orężnej zwy
ciężyć. Pokonany, uchodzi na Węgry, zaś Kra
ków i Małopolska zostają na siedem lat opano
wane przez Wratysława, który odtąd tytułuje się 

księciem „na Pradze i Krakowie". Władysła

wowi Hermanowi, jako skromnemu lennikowi 
Niemiec, pozostawiono Mazowsze z Wielkopol
ską . Sensacj ą takiego obrotu sprawy jest fakt , 
że Wratysław, len nik wyklętego ponownie Hen 
ryka IV i dzia l jący w jego interesie, jest s ił ą 

rzeczy odstępcą od prawego papieża, Grzegorza 
VII, którego Bolesław Śmiały był sprzymierzeń
cem i w mysl obyczajów średniowiecznych -
poddanym. J ak stąd wynika, przeciwgrzegorzo
wym też biskupem był Stan isław kr akowski, 
a przeciwgrzegorzowym księciem - Władysław 

Herman. I w samej r zeczy, okrojona Polska 
Władysława Hermana była Polską wybranego 
niebawem antypapy Klemensa. Grzegorz VII, 
tak samo jak jego nieszczc;-sny sprzymierzeniec 
Bolesław Śmiały, umiera na wygnaniu. Na pol
skiej archikatedrze po strąconym Bogumile 
zasiada najprawdopodobniej jeden z czynnych 
uczes tników spisku, przeciwgrzegorzowy Nie 
miec, opat weltenburski Henryk. Niemiecka 

„piąta kolumna" zwyciężyła i dopiero za Bo
lesława Krzywoustego Polska miała wrócić pod 
obediencję prawego papieża. Wtedy też dopiero 
zdołała się na nowo przeciwstawić Niemcom . 

• 
Taki jest materiał historyczny, z. którego ko

rzystałam pisząc mój dramat. Czy ten materiał 
jest niezbitą prawdą historyczną, czy dobrze 
umotywowanym postulatem historycznym, to 
mnie już jako artystę, nie obchodzi, ani nie 
obowiązuje. Taki właśnie materiał historyczny 
był dla mnie najbardziej przekonywający, tra
fiał· najlepiej do mojej wyobraźni artystycznej 
i do mojego wyczucia realnej rzeczywistości 

historycznej. Miałam prawo na nim s ię oprzeć 

i na jego kanwie rozesnuć wymyśloną już 

fantazj ę drugoplanowych postaci oraz drobniej
szych szczegółów rozgrywające j się tragedii. Tak 
.iak Matejko, Kraszewski i Wyspiański m ieli 
prawo w swoich dziełach o Bolesławie Smia
łym oprzeć się na dawnej wersji historyczne.i. 
Co do mnie, z owej dawnej w ersji wzięłam 

tylko potrzebne mi do budow y utwo~u dwa 
szczegóły: domniemany, zupełnie zresztą nie 
historyczny romans Bolesława śmiałego i rów
nież domniemany osobisty pobyt Bolesła a 
w Kijowie przed wyrokiem na St an isława. Oba 
te motywy grają zresztą w moim dramacie cał
kiem uboczną rolę ogniwek tkanki łącznej , aby 
tak się wyrazić. Dowolnie też wybrałam Gniez
no na miejsce koronacji Bolesława. Żadne bo
wiem źródła nie wspominają o tym, gdzie się 

jego koronacja odbywała. Prawdopodobnie win
na była odbywać się w Krakowie. Ponieważ 

jednak Bolesław wybrał na dzień koronacj i 



rocznicę koronacji wielkiego pradziada, koro
nowanego w Gnieźnie, możliwe więc, że i sam 
koronował się w Gnieżnie. Artystycznie Jest 
to zresztą zupełnie obojętne, mnie zaś Gniezno 
było potrzebne dla uwydatnienia postaci Bogu
miła. Pokierowałam się więc tu wyłącznie 

względami artystycznymi. 
Materiał do dramatu Stanisław i Bogumił 

miałam częściowo przygotowany już w roku 
1938. Sam dramat napisany został w miesiącach 
czerwiec-lipiec-sierpień 1945 roku. Do wy
stawienia go w teatrze nie doszło. 

[M. Dąbro w s ka, Dramaty. W-wa 1957] 

Rzekomy grobowiec Bolesława Smiałego w Ossjaku 
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Wsz ystkie studia , pot rzebne do n apisania m e
go dr amatu.. jak również zamierzonego dramatn 
o B oles!awie K r zywoustym, porobilam j eszcze 
przed wojną. N otatki do dramatu „Stanislaw 
i BogumiŁ" robiłam w przeddzień w ojn y , w sierp
n iu 1939 roku w czasie pobytu w Ci echocin ku. 
Z dni em wyb uchu wojny odłożyłam j e na sześć, 
jak się okazalo, lat dla prac i za jęć bardziej ko
nieczny ch. Podjęlam na now o pracę nad tym 
utworem 1 lipca 1945 roku. Pisalam dram at 
r ówno dwa miesiące i skończyłam go I wrześ

nia 1945 r. 
Z pierwszej wersji wstępu do Stanisła wa 
i Bogumiła. Tekst wygłoszony na wie
czo rze auto r skim w Łowiczu 7 IX 1945. 

W moich dramatach szlo mi m.in., aby możU

w ie wyeliminować wątki obyczajowo-erotyczne, 
zawsze wtrącane do takich dramatów. Zeby n a
pięcia emocjonalne wywolywały same procesy, 
wydarzenia dziejowe. Nie wiem, czy m i się to 
udalo, ale chciałam, żeby to były dramaty histo
ryczne sensu stricto. Zwłaszcza w „Geni usz u", 
bo w „Stanisławie i Bogu.m ile" jest trochę in
n ych wątków emocjonalnych. 
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Z wypowiedzi Marii Dąbrowskiej w dy
skusji o Sytuacji Dramatu histor y cz
nego. [„Rozmowy o dramacie", „DI -
LOG", 1959, nr 6]. 



Maria Dąhr<nvska 

!ROZlVlOW A Z DIABŁElVJj 
Zamek wartburgski ma dwie ciężkie czworo

kątne baszty, na jednej z nich jest krzyż, po 
drugiej pną się bluszcze. Ma jeszcze kawałek 
zębatych murów, a omszone głazy potężnych 

ścian zaledwie tu i ówdzie złagodzone są póź

niejszymi łagodnymi wykuszami, obiegającymi 

piętro gankami, szalowaniem z czarnego dębu, 

szarobiałą wyprawą. Ale czi;ść zamkowego 
gmachu zamieniona jest w nowoczesny hotel. Bo 
prócz godzin poświęconych dyskusjom i kwa
dransowych przerw obracanych na komentarze 
do toczonej dyskusji są jeszcze w Wartburgu 
noce, w które jedni spacerują na zimnie przy 
księżycu, inni śpią, a jeszcze inni rozmyślają . 

Pokój, który zajmuję, wygląda jak panieński 
pokoik z końca XIX wieku ; białe tapety w bu
kieciki róż, ciemne połyskujące meble, atmosfe
ra bezpieczeństwa i zaciszności ; tylko romań
skie łuki okna i niezmierna głębokość jego 
framug przypominają mi, że jestem w średnio

wiecznej budowli. 
Ostatniego wieczora wracam późno, zbliżała 

się już północ, gdy weszłam do pokoju w ró
~:yczki. Mienił się dziwnie, to zapadając kurczo
wo w ciemność, to, rozwidniając się, jakby 
ziewał. Stanęłam przy oknie wiszącym nad 
przepaścią. Po niebie cwałowały chmury nalane 
białym światłem. Raz po raz wyskakiwał z n ich 
księżyc w pełni, świecił chwilę i znów połykały 
go chmury. „Do diabła - pomyślałam - zu
pełnie jak nad zamkiem Konrada Wallenroda 
czy Litawora." Wtedy właśnie nastała wyrwa 
między natłokiem chmur, księżyc wypłynął na 
dłużej w rozległy obszar nocnego lazuru, kraj
obraz wida było teraz jak na dłoni. Pod oknem 
na stromym zboczu kiwa się od wiatru kwitną

ca czereśnia. W dolinie, ku której zstępują l asy 
i bory, leży miasteczko : za dnia mówiono mi, że 
to już jest w Niemczech Zachodnich. Księżyc 
świeci tak mocno, że dostrzegam niemal różo
wość dachów. Lecz myślę nie o pejzażu. 
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Dyskusje, komentarze do toczonej dyskusji , 
rozmyślania - dumam - są jakby trzema stop
niami prawd, o których mówi Mickiewicz 
w Zdaniach i uwagach: 

Są prawdy, które Mędrzec wszystkim ludziom m ówi , 
Są takie, które szepcze swemu narodowi; 
Są takie, które zwierza przyjaciołom domu; 
Są takie, których odkryć nie może nikomu . 

Tak było, jest i będzie zawsze; i może tak 
być powinno - rozważam. - I tu jednak działa 
prawo zmienności. Gdy zmniejsza się do mini
mum ilość prawd (czyli sądów najbardziej ade
kwatnych z rzeczywistością lub naszym o niej 
wyobrażeniem), które mówi się wszystkim, 
szepcze narodowi, a przynajmniej zwierza przy
jaciołom; gdy za to rośnie do niezwyczajnych 
rozmiarów ilość prawd, „których odkryć nie 
można nikomu", wtedy powstaje dręcząca i nie
bezpieczna świadomość zakłamania życia. Myśl 

i serce człowieka są w stanie znieść tylko 
pewną nieuniknioną ilość prawd, „których od
kryć nie można nikomu". Istnieją w duszy 
człowieka rzeczy nieujawnione, ale nadmiar 
ładunku rzeczy nie ujawnionych gnije w na 
szym wnętrzu, a wówczas pojawiają się stany 
grozy, rozpaczy i beznadziei graniczące z ob
łędem, a grożące rozbiciem. Czy w ten sposób 
można by rozbić - rozsadzić niby jądro atomu 
i cały jakiś naród? 

Gdy zadawałam sobie to pytanie, zobaczyłam, 
że we framudze okna siedzi diabeł. Był troch c; 
podobny do wczorajszego prelegenta głoszącego 
miłość, ale był młodszy i szczuplejszy . Pozna
łam , że to diabeł, po dwu rożkach nad czołem, 
które wzięłam zrazu za sterczące do góry loczki 
włosów. Ręce miał skrzyżowane jak Mona Liza 
Leonarda, nogi spuścił na pokój, obcasem (czy 
kopytkiem) stukał leciutko w ścianę. Nawet siE: 
nie bardzo zdziwiłam. Nie wiem tylko, czemu 
pokazując na widok za oknem, gdzie różowiały 
w księżycu dachy zachodniego miasteczka, spy
tałam: 

Przychodzisz stamtąd? 
Diabeł roześmiał się. 

- Nie potrzebuję przychodzić stamtąd, ażeby 
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Akwarel a Marii Dąbrowskiej - Wrocław 
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tu si~ znajdować - powiedział niezwykle przy
jemnym głosem, ale diabelską sztukę od razu 
poznałam, bo mówił jakby jednocześnie kilku 
językami, niczym diabeł z Dziadów Mickiewi
cza. - Mogłem równie dobrze - ciągnął -
wyjść z celi Lutra, która jest tuż pod tobą . My
ślisz, że tak łatwo było wygonić mnie atra
men tem? To może siG zdawać tylko pisarzom, 
tym śmiesznym ludziom, do k tórych koniec 
końców należał i Marcin Luter. Choć wtedy 
literatura miała pewne podstawy do zadawania 
ciosów. Przyzn aj ę , że ten luterski kałamarz dał 
mi się dobr ze we znaki. Liter aci wierzyli jesz ze 
wtedy serio w diabła i borykali się z nim nie 
na żarty. Ale w ? Daliście sobie wmówić, że 

nie istnieję albo że jestem za granicą, i to do
brze strzeżoną. I tam, gdzie potrzeba jest krzy
ku Jeremiasza, w arzycie tylko kaszkę z mlekiem 
dla udziecinnionych czytelników. Czy n ie zda
jesz sobie sprawy, jak żenującym i pretensjo
nalnym zajęciem jest dzisiaj literatura? Tam , 
skąd myślisz, że przychodzę, a gdzie oczyw· cie, 
też mam siedzibe ... 

- Sądzę, że t am nade wszsytko, m on eh.er -
przerwałam ; a diabeł się uśmiechnął z właści

wą diabłom złośli ością . 

- Nie n ade wszystko, nie nade wszystko -
zaprzeczył. - J a, moje dziecko, umiem dosko 
nale podszywać się i pod m arksizm: ch ociaż 

z wami wystarczy... ale o tym później... Otóż 

tam zadan ie moje jest trudniejsze. Tam wciąż 
jeszcze są ludzie, co wierzą w diabła i mocują 

się z nim. Wy zaś, lekceważąc moje istnienie, 
padacie mi prosto do ręki jak przejrzałe gru 

szki. 
- Przejrzałym owocem, co spada z drzewa, 

możesz się żywić do woli , ostrzegam jednak 
przed niestrawnością. Ale to są igraszk i r eto
ryczne! W istocie rzeczy my nie lekceważymy 

twego istnienia. Rozszyfrowaliśmy tylko twoje 
magiczne sztuki.. To nam zajęło trochę za dużo 
czasu, ale już wnet zabierzemy się naukowo do 
niweczenia twoich sprawek. 
Diabeł parsknął tłurnionym śmieszkiem. Uda

łam, że tego nie zauważam. 
- Wróćmy jednak - zaproponowałam rze-
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czowo - do wyJasmenia, skąd się wziąłeś 
i czemu zawdzięczam tę niedyskretną nocną 

wizytę? 

- Już mówiłem, że nie potrzebuję znikąd 

przychodzić. Jestem wszechobecny. Ale skoro 
zależy ci na nieważnych detalach, obejrzyj się 

za siebie. Może wyszedłem z kart książki, która 
leży na twoim nocnym stoliku? Wszak to sła

wetny Doktor Faustus, dzieło jednego z tych, co 
7e mną walczą. A o ile mnie oczy nie mylą, 
książka założona jest ołóweczkiem na scenie, 
gdzie Mann pasuje się ze swym niemieckim 
diabłem . A dlaczego tu jestem? Bo zachciało mi 
się odpowiedzieć na twoje pytanie. To zadane 
właśnie, gdy siadałem na twoim oknie. Przywo
łały mnie twoje własne myśli. Tak, odpowia
dam więc, taka rzecz może rozsadzić nawet 
i cały naród. To właśnie jedno z moich zadań. 
Tylko nie idzie mi o jeden jakiś naród, cho
ciaż każdy ma w sobie dosyć megalomanii, aby 
myśleć, że o niego zawsze we wszystkim idzie. 
Mnie po prostu sprzykrzyła się zabawa w ku
szenie ludzkości. Mam ochotę całą ludzkość za 
jednym zamachem zgarnąć do piekła. I kopnąć 
tę nędzną skorupę ziemską, niech się rozleci 
\V pył gwiezdny. To będzie ładniejsze. 

Spodobała mi się taka bezczelna otwartość, 

ale i rozśmieszyła mnie. 
- Mein Bester - rzekłam uprzejmie - zdaje 

mi się, że przeceniasz swoje siły i że, przepra
szam, zabrakło ci zmysłu rzeczywistości. Nigdy 
jeszcze nie było w ludzkim świecie tylu szans 
jak teraz na zdemaskowanie i zniszczenie two
jej rzekomej potęgi. 

- Mylisz się - odrzekł diabeł nie bez na
mysłu - Przyznaję, że ludzie, co tego rzetelnie 
pragną, istnieją w każdym kraju. Więcej po
wiem: ci ludzie byliby dla mnie groźni, gdyby 
nie to, że są na szczęście nieliczni i nieliczne 
mają we świecie „serca swojego rodzeństwo" , 

jak mówi wasz. Mickiewicz. Dlatego nazywam 
ich „geniuszami sierocymi". Nikt się do nich 
nie chce przyznać; zanim zdołają coś przeciw 
mnie uczynić, zniszczą ich właśni bli'Zni. Ja 
do takich ludzi nie mam dostępu bezpośrednio. 
Owszem, to są ci, pozwól, że znów zacytuję 
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Mickiewicza, co zdolni są „wnijść w piekło 

i nie czuć płomienia". Ale ja poduszczam prze
ciw nim niebylejakie siły: i rządy, i całe spo
łeczeństwa. A one mnie słuchają. I jedne, i dru
gie. Tylko na każdy rodzaj ludzi trzeba mieć 
sposób. Przybieram różne postacie. Gdy nie 
poradzę jako mądry, tragiczny, Faustowski Me
fisto, dam radę jako szatan pychy albo czart 
lubieżnik ciała i myśli, wreszcie - i tu mam 
największe pole działania - jako blady diabeł 
głupoty. Umiem doprowadzać głupotę do granic 
zbrodni. W tej roli co prawda zdemaskował 

mnie Conrad... „Jądro ciemności"? Tam bodaj 
mowa jest o bladym diable głupoty pewnych 
potężnych władz... Nic dziwnego, Conrad był 

Polakiem, a to wasz diabeł narodowy... Choć 

i mało potężny ... 
- Długo już słucham cierpliwie bzdur, które 

pan wygaduje - raptem zaczęłam diabłowi 

mówić „pan". - Ale nadto pan sobie pozwala. 
Pan obraża mój naród ... 

- Obrażać się? Cóż za mieszczańska cecha! 
I to ja tobie muszę ją wypominać? Ale uspokój 
się. Skoro jako blady diabeł zbrodniczej głu

poty potrafiłem opanować na dobre dwanaście 
lat większość narodu niemieckiego, narodu, 
z którym tylko diabeł-filozof mógł się porać , 

skoro do dziś dnia jeszcze w tym narodzie tu 
i ówdzie pokutuję, to cóż za obraza, że hulam 
- o, w całkiem innej odmianie, i po twoim 
narodzie. Obrażać naród? A cóż ty jesteś za 
pisarz, który nie wie, że wielkimi pisarzami 
bywali tylko ci, co najstraszniejsze rzeczy mó
wili swemu narodowi? Obrażać się - to nie 
rzecz pisarza. To na pisarzy zawsze obrażały 

się wszystkie świętoszki historii. 
- Co innego, jak pisarz mówi swojemu na

rodowi przykre prawdy, a co innego, jak obcy 
żle się o nim wyraża - odpowiedziałam wy
niośle. 

- To są czcze słowa , których, jak cię znam, 
podobno nienawidzisz - zadrwił diabeł. -
Zresztą, cóż wy mówicie swemu narodowi? Czy 
wy w ogóle rozmawiacie z narodem? Dleklamu
jecie do pierwszego rzędu krzeseł i do tej kon
cepcji narodu, którą tam wymyślono. „Gdy 
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obcy źle sądzi jakiś naród" - powiadasz. 
A więc nie wiesz i tego, źe kto się boi przykrą 
prawdą ściągać na siebie niełaskę narodu, która 
jest, entre nous soit dit, dotkliwsza mz nie 
łaska rządów, ten upoważnia obcych do obra
żania takiego narodu? 

- Są pisarze, umiejący piętnować zło i mówić 
gorzkie prawdy nie obrażając uczuc i rzeczy, 
których zniewa~ać nie należy - oponowałam 

z godnością. 
- Znam to... Ach, ci ludzie! Narobią sobie 

wszędzie niedotykalnych tabu i nie wiedzą, że 

w każdym takim tabu ja się n atychmiast za
gnieżdżam. I tym wszystkim zastrzeżonym 

hasłom, świętoś ciom, ideom cichutko fałszuję 

paszporty. 
- Paszporty '? - nie zrozumiałam. 
- Jak to. nie poznajesz jednego z naj głoś-

niejszych krzykaczy wielkiej literatury? T o 
przecie Wiktor Hugo napisał: „Idee często fał

szują sobie paszport". 
- Jesteś, jak widzę, szatanem oczytanym. 
- A czytało, czytało się coś niecoś. Jestem 

tu przecież w charakterze diabła literackiego. 
W jakiejże innej roli miałbym przebywać na 
tej naradzie? I wiesz, lubię tę moją rolę! Bardzo 
ładne pole działania znajduj ę śród literackiej 
braci. Bogata gleba, można tu harcować we 
wszystkich m oich postaciach. 

- Nudzisz mnie, panie biesie. Lepiej opo
wiedz, jakim to sposobem chcesz zniszczyć 

ludzkość? Interesują mnie pomysły wariatów. 
Bo zdaje mi się , że ty jesteś n awet nie blady 
diabeł głupoty, ale po prostu diabeł zbzikowany. 
Wybacz, że będę tym obcym, mówiącym gorzkie 
prawdy, których, obłąkany zarozumialstwem. 
sam sobie nie śmiesz powiedzieć. 

- Nic nie szkodzi. Faites toujours, jak mówi 
Francuz, gdy mu nastąpić na odcisk. Ale do
brze, odsłonię ci coś z mojej niszczącej tajemni
cy. Jesteś więc, par exemple, na tej naradzie 
i wyobrazasz sobie, że to jedna z preludiów 
do wielkiego koncertu zgod~· i harmonii świat~ . 

A cóż ty widzisz? Nic nie widzisz. Ja wpraw 
dzie nie mam ze sobą i nie zainstalowałem na 
sali te j mikrokamery telewizyjnej, za pomocą 
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której nie „czerwoni totaliści", jak pisze ten 
biedny Anglik Orwell, ale kapitaliści zaczną 
niebawem śledzić każdy odruch człowieka ... 

- Więc jednak przemawiasz jako diabeł-ka
pitalista - przygwoździłam go nie bez satys
fakcji. 

- Jestem nim również; a cóż ty myślisz, że 
kapitaliści obeszliby się bez diabła? Ale nie 
ciesz się przedwcześnie, na razie śledzą oni taką 
metodą przestępstwa. Albo na przykład - wylew 
płynnej stali do form odlewniczych. Regulując 
ten proces przy pomocy telewizji chronią ro
botnika przed bezpośrednim zetknięciem z ża
rem i wyziewami zwierciadła topionej stali. Ale 
do rzeczy, do rzeczy ... Ja więc nie potrzebuję 
technicznych wynalazków, choć, owszem, chęt

nie pomogę ludziom tak je udoskonalić, żeby 

nabrały cech diabła widzącego i słyszącego 

myśli . Ja widzę je bez tego, zwłaszcza te, które 
sam produkuję. Otóż poprzez wszystko, coś 

słyszała, obie dyskutujące strony myślały cały 

czas, nie jakie zrobić ustępstwa, jak zawrzeć 
godziwy kompromis, ale jak najchytrzej działać, 
by jedna strona przyłączyła do siebie drugą. 

Tak, żeby ta druga nawet się nie spostrzegła. 

Te dwie „strony" tu rozmawiające siedzą jak 
chińskie jajko w jajku dwu drugich wielkich 
„stron", które zjeżdżając się na konferencje 
i spotkania myślą kubek w kubek to samo. 
A już moja rzecz w tym ... 

- Nonsens, mon diablotin - przerwałam nie
cierpliwie. - Nasza strona zdąż a do godzi
wego kompromisu i porobiła bardzo roztropne 
ustępstwa ... 

- Nieistotne, nieistotne, wierz mi, kochanku ... 
- zaczął diabeł, ale znów mu przerwałam. 

- Usuwając nieistotne przeszkody, torujemy 
drogę do zbliżenia w sprawach istotnych -
stwierdziłam z przekonaniem. 

Diabeł, najwidoczniej zły, że mu przerywam 
w stopniowaniu efektu, nie raczył zauważyć 

tych moich słów; postukując mocniej obcasem 
(czy kopytkiem) w ścianę pod oknem, snuł dalej 
swoje: 

- ... A już moja rzecz w tym - powtórzył -
żeby i te dwie małE' niemieckie, i te dwie wiel-
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kie światowe strony pchać w tym kierunku. 
Nie dopuszczę do tego, aby tym stronom przy
szło do głowy, a jeśli przyjdzie, aby się do tego 
przed samymi sobą przyznały, że jeśli wszystkie 
istniejące pakty i układy uniemożliwiają zgodę, 
należy wszystkie rozwiązać i gadać z sobą na 
zupełnie innej, nowej płaszczyźnie. W ten spo
sób dalej będę nękał ludzkość strachem, nie
pewnością, będę ją gniótł rosnącym nadciśnie

niem atmosfer, pod którym zginie reszta na
dziei. A ludzkość tego nie wytrzyma. Koniec 
sobie dośpiewaj. Eksperymenciki z bombkami 
jądrowymi mnożą się, mnożą, mnożą ... 

Tu diabeł rozplótł ręce, zeskoczył z okna, 
zatarł dłonie, wyszczerzył jakoś paskudnie zęby 
i powiada: - No, i co teraz? Może jak Luter 
chcesz we mnie rzucić kałamarzem? Ale naj
pierw nie jesteś Lutrem, a po drugie, nie uży
wasz kałamarza. Ale - toutes proportions gar
dees - rzuć we mnie wiecznym piórem. Będzie 
to oryginalna próba „złamania pióra", co mó
wiąc nawiasem, nie tobie jednej bym doradzał. 

- Niczym w ciebie nie rzucę, tylko ci powiem 
zwyczajnie, że wszystko będzie inaczej - od
powiedziałam walcząc z uczuciem przerażenia. 

- Najpierw - ciągnęłam czując, że wszystko 
we mnie drży - ludzkość wytrzyma jeszcze 
bardzo dużo. A potem, jeśli, jak mówiłeś, ci, 
co w ciebie wierzą, walczą z tobą, to tak ich, 
co wierzą i walczą, jest o wiele więcej, niż 

myślisz. Takich, co w ciebie nie wierzą, albo 
raczej rozszyfrowali cię, jak już to tłuma.czyłam, 
jest również bardzo dużo. Jedni i drudzy, każ
dy po swojemu, pracują na twoją zagładę. 

A może nawet nie na zagładę, lecz na zaprzęg
nięcie się w służbę dobra. Poczułeś zresztą taką 
możliwość w Fauście Goethego, kiedy mówisz 
o sobie jako o tym, „der immer das Bose wHl, 
und immer das Gute schafft". Zrealizujemy to 
właśnie. Mickiewicz w epigramatach zaczerp
niętych z natchnienia dawnych mistyków dużo 
pisze o diab le . Jest tam i zdanie, które jak 
ulał pasuje mi do tej sytuacji. Posłuchaj: 

Gdyby szatan na chwilę mógł wyniść sam z siebie, 
To by w tej samej chw ili już ujrzał się w niebie. 
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- Otóż sprawimy, że wynijdziesz sam z sie
bie i znajdziesz się z nami może nie w niebie, 
ale w szczęśliwym ziemskim świecie - poucza
!am. 

W czasie gdy mówiłam, diabeł wsparł się 

rękoma o parapet, podciągnął i usiadł z powro
tem we framudze okna. Przy moich ostatnich 
słowach zaczął straszliwie chichotać iście pie
kielnym chichotem, od którego ciarki mi poszły 
po skórze. Tak chichocząc wstał, przeniknął 

przez szybę, zaszeleściły pnącza dzikiego wina, 
po których snadź zsuwał się za oknem ku prze
paści. Ale że ciągle słychać było jego diabelski 
śmiech, zawołałam k u oknu: 

- Smiej się, śmiej ! I wiedz, że ten się śmie
je, kto się śmieje ostatni! 

W tejże chwili spostrzegłam, że mówię do 
puszczyka, który chichotał i zawodził gdzieś 

blisko, może w basztach czy murach zamku, 
a prócz p uszczyka, słychać było śród cichnące
go wiatru głos inny. W zaroślach pod oknem 
śpiewał słowik. 

Nazajutrz rozjeżdżaliśmy się rozchodzili 
z zamkowego dziedzińca. Witały mnie życzliwe 
ręce i wypoczęte twarze wczorajszych dysku
tantów. Fotoreporter odskakiwał przed nami 
wstecz, by najlepiej ustawić się do zdjęcia. 

Ranek był znowu zimny, deszczowy i ponury. 
Po czym tu poznać, że wiosna, w taki brzydki 
poranek? A jednak czułam wiosnę i w sobie, 
i w zmokniętej zieleni drzew, i w snujących się 
dokoła ludziach, z którymi dzieje świata zwią
zały mnie na dolę i niedolę. Z daleka zobaczy
łam nastrzępioną brew i jasne oko Jastruna. 
Za chwilę pędziliśmy j uż autem ku Weimarowi, 
dzi eląc się wrażeniami z wartburgskich obrad . 

(M. D ą br o ws k a, Szkice z podróź:y. Wwa 1956] 
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