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W widowisku wykorzystano fragmenty nast. utworów 

(kolejncść wg scenariusza): CZ. I - KORDIAN J. Sło

wackiego, WYZWOLENIE St. Wyspiańskiego , PRZED

WIOSNIE St. 2.eromsl<iego, AKROPOLIS, WARSZA

WIANKA, DANIEL St. Wyspianskiego, LILLA WENEDA, 

KORDIAN J. Słow~c:Ciego, NOC LISTOPADOWA St. 

Wyspiańskiego, KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIEL

GRZYMSTWA POLSKIEGO A. Mickiewicza, opis bitwy 

pod Grunwaldem J. Długosza; CZ. li - WYZWOLENIE 

St. Wyspiańskiego, NIEBOSKA KOMEDIA Z. Krasiń

ski go, TA WIES MOGI A J. Broszkiew'cza, f'RZED

WIOSNIE 5t. Żero:nskieso, TRAKTAT O DOBREJ RO

BOCIE prof. T. Kota1bir1skiegc, UKOCHANY KRAJ K. I. 

Galczyr1skie!)o, WESELE St. Wyspiańskiego. 

A TO POLSKA WŁAŚNI E „. 

Polska Ludowo nie pojawiła się no mapie politycz
nej świata wyłącznie za sprawą nagłych rozstrzygnięć 
wojennych i układów miedzynarodowych. Zrodziła się 
także z wielowiekowej tradycji polskiej, z losów naro
du, ktćry od wieków podejmował i prowadził walkę o 
postęp społeczny, a kiedy padał ofiarą zaborczej poli
tyki wrogich mocarstw - stawał do walki o swoją nie
pdłeg!ość. 

Utrwalonym odbiciem tych polskich losów i poczy
nari była zawsze nasza literatura, a szczególnie poe
zja i dramot XIX w. Była to literatura tak iarliwa w 
swoim powiązaniu z życiem narodu, że nie poprzesta
wała na roli zwierciadła jego rzeczywistości. Była rów
nież i n sp i rat or em zrywów niepodleglośc'owych 
i rewolucyjnych, byla drcgowskazem wiodącym do tej 
Polski, jaką dziś tworzymy. 

Przygotowując v:idoHisko w XXX rocmicę PRL, 
chcieliśmy zaznaczyć ten wiośnie rodowód nasiej 
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wspó;czesności. Odwołujemy się do niego nie tylko ty
tułem, zaczerpniętym z tekstu „Wesela" Wyspiańskie
go. „PRZESZŁOSC - TO JEST O Z I ś, TYLKO CO
KOLWIEK O Al EJ" - pisze Cyprian Kamil Norwid. 
ł tak brzmi motto scenariusza przedstawienia, którego 
głównym tematem jest Polska ludowa, ale widziana w 
dalekiej p~rspektywie, jaką wyznacza historiozoficzny 
sens sl .:;w Norwida. Takie spojrzenie kazało autorowi 
scenariusza związać obrazy z bliskiej nam współczes
ności ze strofami Kochanowskiego, Mickiewicza, Sło
wackiego i prozą Żeromskiego - z tą literaturą i dra
maturgią, która jest odbiciem klęsk i walki n:iszego 
narodu oraz uporczywego poszukiwania dróg do jego 
prz•;szłoś i . 

Uprawnia nm do tego sama historia. Tragizm pol 
:;k ich dziejów ułatwił twórczości naszych klasyków 
trwanie ponad czasem. Nie sposób bowiem oprzeć się 
gorzkiej zadumie nad faktem, że złowróżbne słowo 
Kassandry , które przepowiadają upadek i klęskę Troi, 
a pisane były przez polskiego poetę z myślą o losach 
ws lólczesnej mu Polski - brzmią równie wstrząsająco 
i prawdziwie w sprzężeniu z obrazem naszej klęski 
wrzesn1owej. Tragedia Andromachy, która żegna 
idącego w bój Hektora i tragedia polskiej Marii 

z „Warszawianki" Wyspiańskiego, której stary Wia
rus przynosi skrwawioną szarfę poległego w po
wstaniu listopadowym narzeczonego - jest taką samą 
tragedią, ja · ą przeżywały polskie kobiety jesienią 1939 
roku, kiedy powracający z rozbitych pułków żołnierze 
p;zynosili im wieść o śmierci najbliższych. Bohaterów 
dz1e! Mickiewicza, Słowackiego i Wyspie,· skiego nur
' uje p;cbłem odpowiedziułności za klęskę powstania 
listopadowego i za kształt społeczny przyszłej wyzwo
lo11ej Polsk i. Ten sam problem był przedmiotem żarli
vqc!i dysput i konfliktów międ:i:y rodakami w latach 
okupi:icii hitlerowskiej i w tych przełomowych miesią
cach, kiedy tr·10rzyla się Polska Ludowa. Pokonywanie 
oporów i rczter~!c wewnętrznych na drodze ku uozu
mieniu istoty społecznej sprawiedliwości było udziałem 
Cezaregc B::iryki z „Przedwiośnia" Żeromskiego . Ta
kie same dramatyczne rozterki przeżywało wielu pol
skich inteligentów w okresie międzywojennym i wów
czas, kiedy Polska Partia Robotnicza kiadło podwaliny 
pod nowy, ludowy kształt Polski. 

Dzieii te wszystkie zjawiska czas, ale łączy ten sam 
dro •. atyzm i żarliwość zaangażowania w sprawę. I 
równie Nymowne jest tu zestawienie treści dziel kla
syków naszej pcezji i dramaturgii z historią Polski lu-



dowej, jak i twórczości naszych klasyków-malarzy ;; 
kronikarskimi fotografiam i z wydarzeń ostatnich dzie
sięcioleci , co u s i łuj emy udokumentować w niniejszym 
!-)rogramie. 

Przyjmując zasadę powiązania faktów z historii PRL 
z te kstami klasyków, sięgnęliśmy jednak w drugiej czę
~ c· na szego widowiska po poezję, dramaturgię i pol 
ską myśl naukową z lot powojennych. Różny jest wa
lor i literacki gatunek tych tekstów, ale we wszystkich 
odnajdujemy równie intensywną pochwałę pracy i tru
d u, z jakiego budowa Io s ię nasze trzydziestolecie; 
fr:::.i gment sztuki Broszkiewicza „ Ta wieś Mogiła" ma 
pozo ry obrazka reporterskiego, ale jest przecież głębo
ko dramatyczną syntezą trudnego procesu przekształ
ccm ia ś w iadomości społecznej w tych przełomowych 
latac h PRL, kiedy trudno było uwie rzyć w spełnienie 
fa lt śmiałyc h i tak gigantycznych, że oż prawie niereal 
n;ch planów gospodarczych . I wreszcie cytat ze słyn 
„ego dzieła prof. Tadeusza Kotarbińskiego „Traktat o 
d o b rej ro bo c i e": Ta definicja wielkiego myśli
ci :da przenie sie się ze stron jego naukowego dzieła 
na szpalty naszych gazet, na ściany robotniczych hal, 
na transparenty w pochodach 1-Mojowych. Czytamy 
przecież na nich słowo: „Ludzie do b rej roboty". 

Ludzie dobrej 1 o boty - to podsta wowa rękojm ia na
nych d.:kona ń w trzydziestoleciu i naszych da lszych 
dL iesię~ icl eci. 

Wyd a je s i ę, że lak no co dzień nie potrafimy dostrze 
g ::i :: więz i , jaka tączy naszą współczesność z żorliwo 
śc=q pc ls lciej myśli poprzednich epok . W erze kumpu
le rów i sputni ków jeste ś my trzeźwi, konkretni i usiłuje
my wszystkie zjawiska życia,. ująć w matematyczne wzo 
ry. Roitrząsając problem rodziny - o więc tego, co 
najintymni ejsze i najbardziej osobiste - nauczyliśmy 
s ię mówić o „modelu 2 1" I ub o „modelu 2 I 3". W 
c od ziennej pracy wstydzimy się gorących uniesie11 i 
wzn ios lych slów , które wydają się nom zmurszałe lub 
zbyt wytarte slogana mi i hasłami. Na nosze trzydzie
s!ole cie patrzymy najczęściej poprzez zestawienia rocz
ni ków sta tystycznych . I słusznie. Cyfry mają swoją wy
mowę, są przekonywające . Potrafimy już jednak do
strzegać za tymi cyframi rosnące nieb ·~zpieczństwa 
cywil izacji i industrializacji: podejmujemy problem 
„ochrony środowisko". Szukajmy więc także inspirac ji 
do ochrony naszej wrażliwości n~ piękno i wznioslość 
ludzk iego dz i ałania . Przecież w uporze budowania 
Polski ze słów Manifestu lipcowego i w dramatycznym 
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zmagan iu budowniczych Nowej Huty z wiosną ciem
nc•ą, niewiarą i grząskim błotem wsi Mogiła tkwi ten 
sam polski, gorący romantyzm, który sycił poezję Mic
kiewicza, Słowackiego i odżył później w narodowych 
dramatach Wyspiańskiego. 

Nie traćmy go z oczu, z pamięci z serca . 

. „Tam sięga), gd:::u' tc:::rol.. nic ,.:gu; 

Łam, c::1?go ro:um 111, :lamie: 

Ml odo.fr1 ' nr la twyc/1 lot1i1t• potęga, 

.Tako p iorun twoje ra11l'~. 

Pisane w grudniu 1820 roku. 

Czy nie warto wracać pamięcią do tego „szkolnego" 
wiersza w chwili , kiedy trzeba zaprogramować kompu
ter~ Zaprogramować nie tylko no dziś, ole i na jutro. 

I wtedy pelnieJ zrozumiemy sens słów: - A to Pol
sko wlaśnie. 

k.k.c. 
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Luftwaffe 

-< - A. Grottger - z cyklu LITUANIA („Puszcza") 
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„t. Wppia 'iski - STARY WIARUS (L. C)olski 
w "'l'J :::; rsz.::;w; 'ln::e") 
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Zginął nC! polu chwały.„ 
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BITWA POD OSTROŁĘKĄ W R. 1831 
(współczesny s:rtych) 
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Oddział polskiej kawalerii (wrzesień 1939 r.) 
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~, Kurowski - WALERIAN ŁUKASINSKI (litografia} 

----- --~ 
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Więźniowie obozµ koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
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St. Witkiewicz - '{/IESZANIE POWSTANCćW W SZAWŁACH 
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Przed egzekucją· w Scsnowcu. 
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J. Matejko - KOSYNIERZY 
(fragm. obrazu „Kościuszko pod Racławicami) 
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Placówka AL na Zoliborzu (1944 r. 
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A. Grottger - z cyklu POLONIA („Kucie kos") 
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ZWM-owcy w okopach na Żoliborzu (1944 r.) 



J. Matejko - BITWA 
POD 

GRUNWALDEM 
(fragm.) 
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Bitwa pod Lenino - Kościuszkowcy idą do otoku. 
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- EMILIA PLATER. 



Lenino - 9AT.\UON 
KOBIECY im E. Plater. 

21 



20 

- EMILIA PLATER. 



Lenino - BAL~LION 
KOBIECY im. E. Plater. 
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f'. Piwarski (?)- PLAC ZAMKOWY DN. 15 SIERPNIA 1831 R. 
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Na horyzoncie płonąca Warszawa (sierpień 1944 r.) 
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St. Witkiewicz - RAN NY POWSTANIEC. 
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Powstańcy Warszawscy {1944 r.) 
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P .. Gro \ls;er - z C)' lu LITUANIA („Bój"}. 



Sztandar 10 p.p. na gruzach Berlin (maj 1945 r.) 
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SPUST ŻELAZA Z WIELKICH PIECóW- drzeworyt z XIX w. 



Wielki piec Huty im. Lenina. 



LUBLIN 
LIPIEC 

1944 r. 
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