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jerzy rakowiecki 
Żywot Jana Chryzostoma Paska przypadł na okres panowa

nia pięciu królów polskich: Władysława IV, Jana Kazimierza, 
Michała Korybuta, Jana Sobieskiego i Augusta 11 Sasa. Ale autor 
„ Pamiętników" nie spisuje ich dziejów, pisze dzieje swoje; nie 
jest kronikarzem Rzeczpospolitej, zostaw_ia w spuściźnie zaled
wie notatnik epizodów, w których uczestniczył, wspominając 

tylko z rzadka wielkie wydarzenia historyczne, których był 

świadkiem. Pan Pasek z wielką pasią (jako, że .był pasjonatem) 
deliberuje · natomiast o tysięcznych facecjach, lub jak to nazywa 
- o „drobiaszczkach" żywota swego. I może dzięki temu mają 
„ Pamiętniki" ogromnie osobistą, intymną tonację, której tak 
bardzo dźwięczącą struną jest polskość, tak łatwo dająca się 

usłyszeć, a tak trudna w samookreśleniu, w definicji. To „silva 



rerum" pana Paskowe, w których sąsiadują bliżej jak przez 
miedzę rzeczy wielkie i owe „drobiaszczki", zdarzenia radosne i 
ponure, oszukaństwo, dzielność, tchórzostwo, warcholstwo i 
dobroć serca, to już nie „ las rzeczy", a puszcza, przez którą 

przedrzeć się trudno. 
I to właśnie stało się podstawą przysposobienia tego 

olbrzymiego materiału dla potrzeb i warunków sceny: wielopla
nowość sytuacji, symultaniczność akcji, brudnopis zdarzeń, brak 
wykończenia, impresyjność, z podkreśleniem wszystkiego co 
stanowi istotę tych „ Pamiętn_ików". Stąd rozwichrzona forma 
narracji pożeniona (zintegrowana, jakbyśmy dziś powiedzieli) i 
umownością sceniczną, z elementarnym prawem teatru do 
skrótu i do syntezy. 

W „Pamiętnikach" wspaniałe gadulstwo ich autora zam
knięte jest oczywiście w formie monologu, monologu - - rzeki. 
Nie odchodząc od tej formy opracowanie sceniczne musiało 
wprowadzić dialog, bez którego nie istnieje literatura teatru. 
Jednakże zarówno warstwa językowa jak specyfika stylu Pasko
wego oraz istota humoru są autentyczne, podobnie zresztą jak i 
wszystkie wyselekcjonowane anegdoty - zdarzenia. 

Nie od rzeczy będzie tu przypomnieć, że z owej aneg<;:Joty 
zatvtułowanej „Jan Chryzostom Pasek z Gosławic" - jako z 
pierwowzoru czerpał i Mickiewicz, pisząc swego szlacheckiego 
„Pana Tadeusza", i Sienkiewicz, który znalazł tu wspaniałegq 

protoplastę dla swego Zagłoby. W wykładach z literatury 
słov11iańskiej mówił Adam Mickiewicz: „Styl Paska jest elasty
czny; ma on całą łatwość, wdzięk, lekkość prozy pamiętników 
francuskich, a przy tym nie można w nim dojrzeć najmniejszego 
śladu cudzoziemszczyzny. Szlachcic ten pisząc, jak mówił, bez 
wymusu, od niechcenia, rzucając na papier okresy bez troski, co 
się z nimi stanie, nie spodziewał się, że kiedyś będzie policzony 
do wzorowych pisarzy polskich." 

I na zakończenie słów kilka o wspomnianym tu „przysposo
bieniu do potrzeb i warunków sceny". Przysposobienie? 
słowo to wydaje się bliższe kolorytowi języka staropolskiego od 
współczesnego nam określenia adaptacja. Bliższe nie tvlko w 
warstwie fonetycznej czy etymologicznej, lecz w tym co stano
wić v11inno istotę opracowania, jego jądro. Lecz rzecz zamyka się 
nie tylko w strukturze konwencji literackiej i konwencji sceni
cznej, bądź w ich antynomii. „ Pamiętniki" mogą stać się dzisiaj 
lekcją o narodowej substancji, dowodem trwalych (niestety) 
przywar i niezmiennych (na szczęście) przymiotów. Temida, 
bogini sprawiedliwości ma oczy przewiązane przepaską. Ale nie 
zadrży jej wyciągnięta ręka, w której trzyma wagę z szalkami. To 
nasze, polskie serca były yvówczas i są dziś pełne drżenia, 
niepokojów, ale i nadziei. Gdy wichr Polską dmucha ... 



widmo 
.złotej wolności· 

harhara czaplikowska 
Narkomani szukają vv· olności w ucieczce od realneuo śvviata i 

popadają natychmiast w niewolę złudnego piękna i szcLęścia. vv 
halucynacyjnych snach narkotycznych, z których L>udzą się jedynie po to, 
aby znów oddzielić się od „szarej rLeczywistości" źle rządionej i źle 

urządzonej. 

Terroryści współczesnego świata Lachodniego to ludzie beL tvvarzy. 
własna śmierć nie ma dla nich żadnego znaczenia. Stali się panami 
swojego i cudzego życia i „uwolnili się" od wszelkiej konieczności. 
wszelkiej rzeczy i przypadku, jakby złośliwie i przekornie parafrazując w 
swym działaniu senekańską definicję wolności: „na lym zaś µolega 
vv· olność ... aby nie być niewolnikiem żadnej rzeczy, żadnej konieczności. 
L:adnych przypadków ... „ 

Dokąd więc zmierzamy? Dokąd wyprowadzi świat i ludzi tak 
pojmowana wolność? Poprowadzi cLłowieka do zniszczenia vvlasnego 
życia, a świat w stronę samozagłady, zbiorowych aktów terroru, obozóvv 
śmierci, jak to nie tak dawno miało miejsce v„ lasach Gwatemali, gdzie 

skądinąd trzeźwi i racjonalni Amerykanie, ulegając silnemu autorytetowi 
µrzyvv·ódcy „ nov1.:ej religii'', vv· pogoni za mirażem pełnej swobody i 
szczęścia, znaleźli śmierć w zbiorowym akcie samobójstwa. Smierć jako 
wyzwolenie - „humanistyczną" etykietą wolności . w cywilizowanym 
świeci XX wieku. 

Wolność, fałszywie rozumiana, może doprowadzić do niewoli. 
Historia rzeczypospolitej szlacheckiej wydaje się najlepiej potwierdzać tę 
myśl. „Pamiętniki" J. Ch. Paska, będące świadectwem historycznym (w 
mniejszym lub większym stopniu - wiarygodnym) życia szlacheckiego w 
siedemnastowiecznej Polsce, w jaskrawym świetle faktów przedstawiają 
wszystkie przywileje szlachty, które wywyższyły ją ponad inne stany. 
Ukazują dłu§i, męczący łańcuch wad narodowych, będących pośrednio 
skutkiem kultywowania osławionej „złotej wolności". Stopniowe . osłabia

nie władzy królewskiej, a rosnące znaczenie sejmów - jako demokraty
cznych narzędzi władzy - spowodowało zwiększenie prestiżu i znaczenia 
szlachty. Niestety, upływający czas pokazał, że nie zdołała ona wykorzy
stać s.wej władzy dla dobra interesu Rzeczypospolitej. Wolność - to 
słowo już wkrótce oznaczało możliwość czynie.nia wszystkiego. A 
ponieważ natura ludzka w równym stopniu skłania się do czynienia dobra 
jak i zła, przewrotne skłonności wzięły górę i uczyniły z tej polskiej 
wolności narzędzie potwornego ucisku chłopów, mieszczan i kupców. 
Rabunki, najazdy, zajazdy domów szlacheckich, zahójstwa ludzi, gwałty 
czynione na kobietach oto chleb powszedni życia szlrichty. Prawodaw
stwo również ją uprzywilejowało, jako że kara za zabicie plebejusza a 
nawet szlachcica była śmiesznie mała, przeciwko czemu tak ostro 
występował Andrzej Frycz Modrzewski. Jednym słowem bezkarność 

postępowania szlachcica stawała się nieograniczona. Wydłużał się 



łańcuch przywar; prywatne interesy przesłaniały sprawy ogólnonarodowe; 
nadmierna tolerancja skrzyżowana była z ciasnotą umysłową; pogoń za 
majątkiem i stanowiskiem dawała w przyszłości możliwość wywyższania 
się nad innych; pogłębiało się rozprzężenie wewnątrz narodu. Nie było 
jednomyślności na sejmach, skoro każdy poseł miał prawo zerwać sejm, 
korzystano z tego przywileju chetnie w imię własnych interesów lub 
swoich możnych protektorów. Nieczęsto zdarzało się więc, aby sejmy 
kończyły się pomyślnie. Dostrzegali tę „chorą" strukturę życia polityczne
go poprzednicy Paska. Widział ją Piotr Skarga, wielki kaznodzieja 
szesnastego wieku, który przestrzegał swych rodaków przed następstwa
mi ich dotychczasowych poczynań. 

„Gdzież się dalej ucieczecie, jeśli sejmy, które z takimi nakłady i 
zgubieniem czasu czynicie, mocy mieć, i rady dobre i obmyślania o was 
królewskie i ojcowskie wykonania mieć nie będą? Macieli co nad sejmy 
do poratowania siebie i Rzeczypospolitej gruntowniejszego? Jeśli nie 
macie, czemuż je tak targać i na zgubę je swoję i pośmiech a sromotę u 
ludzi obcych; obracać je dopuścicie? Po co się już zjeżdżać na takie 
rozterki i praktyki, i buntowania, i rozruchy macie? Upadliście, zginęliście, 
jeśli Pan Bóg na was nie wejrzy, a serca wam nie odmieni za pokorną 
pokutą waszą, abyście nie .o wolności swawolnej i obłudnej, ·ale o 
zachowaniu zdrowia i majętności, domów i dziatek swoich, i potomstwa 
swego myślili". 

Mijały wieki, a piorunowe słowa „wieszczącego" Skargi zaczęły 

przybierać złowieszczo realne kształty i pomimo bohaterskiego zrywu 
powstańczego wszystkich ostatnich patriotów, rzeczypospolita szlachec
ka runęła, Polska przestała istnieć. Kniaźnin - jeden z pierwszych 
„oświeconych" tamtej doby, zwariował i błąkał się na podobieństwo 

widma dawnego sarmaty po ścieżkach parku w Puławach. Obrońcy i 
zwolennicy „złotej wolności i równości" zostali niewolnikami. I dopiero 
utrata ojczyzny, niewyobrażalna przedtem dla wielu, odmieniła i skruszyla 
serca buńczucznej braci szlacheckiej. Odtąd, w ciągu całego XIX stulecia 
nie będzie tak wielkiej ofiary, której by prawy Polak nie uczynił dla swej 
ojczyzny, w niewoli pozostającej. Patriotyzm, rozniecony również przez 
poetów, wybucha z niespodziewaną siłą i nabiera wielkości wręcz nie
wyobrażalnej, o czym najdobitniej świadczy heroizm Polaków w ~zasie 
powstań narodowych. Wyraża się w nim najsilniej emocjonalność polskiej 
natury, która często - gęsto nie liczyła się' ani z realiami ani z 
możliwościami. Próżne i bezcelowe stawały się wywody różnych mądrych 



i rozsądnych ludzi o nieskuteczności planowanego czynu, o zbyt wielkim 
a niepotrzebnym ryzyku, o smutnych konsekwencjach itd. To, co rozsądne 
i logicz.ne, ba, może nawet i prawdziwie wielkie w swej mądrości, nie 
znajdowało dość uznania w oczach Polaków, nie miało tego czaru, siły i 
piękna, które emanu uje jedynie z wyjątkowego, heroicznego aktu odwagi, 
kiedy na szali kładzie się własne życie w ofierze. Chyba trudno byłoby 
znaleźć drugi taki naród, który dla idei powszechnego dobra ludzkości (a 
więc nie tvlko w imię własnej niepodległości), równie chętnie szafował 
własną krwią, jak na to wskazuje upiorna statystyka naszej historii. 

I chyba równie trudno znaleźć drugie takie społeczeństwo, które w 
pierwszym porywie dokonuje wielkich zmian, aby ich potem nie dopro
wadzić do końca, a nawet i porzucić, i popaść w gnuśne otępienie. I tak 
jak niegdyś przed wiekami, i dzisiaj zobaczyć można iż piękne, ważne i 
możliwe do spełniena idee, marnowane są już u swego zarania z jakąż 
odrażającą bezmyślnością. Wszyscy, z początku tłumnie garną się i 
podpisują pod wezwaniem „świętej sprawy", ale później, w miarę 

upływającego czasu przychodzi lenistwo i zniechęcenie - „nieodłączni 

przyjaciele" wielu poczynań naszych rodaków - i nader opieszale 
wprowadza się w życie wiele najistotniejszych decyzji i postanowień. Nie 
widać już tak intensywnej i zażartej pracy, która towarzyszyła pierwszym 
„wzlotom i uniesieniom", kiedy upajano się wspaniałościami nowych 
przemian społecznych i politycznych, i kiedy już tak dyskutowano o 
przyszłości jakby była ona teraźniejszością, faktem dokonanym. Idea 
sprawiedliwego podziału dochodu narodowego, właściwych wynagro
dzeń - podniesienia godności człowieka pracującego, z miejsca zysku
je aplauz i masę zwolenników w naszym społeczeństwie ale dopiero 
zmudna praca pokazuje ile rzeczywistego trudu trzeba włożyć, aby 

( 

wprowadzić ją w życie, ile pasji i energii, ciągle wytracanej na niepotrzeb
ną i czczą gadaninę, należy przetworzyć na rzetelny wysiłek umysłowy i 

fizyczny. I tak więc, już pierwsze, jakże zwyczajne trudności, stanowiące 
naturalny rozdźwięk między zawsze wspaniałą wizją a tępą i oporną 
rzeczywistością osłabiają nasze zapały, zmniejszają wiarę w powodzenie. 
Ucieczka od codziennej, zwykłej pracy do marzeń o wspaniałych czynach 
- to przecież łatwiejsze i nic nie kosztuje a pokrzepia „stargane nerwy" i 
uwalnia od bezkompromisowej oceny rzeczywistości, w jakiej żyjemy. 

„Umysłowość to jednak o ile podatna na wpływy, o tyle nie lubiąca 
wysiłków. Są jak pioruny, które gdy ·raz uderzą, leżą tak jak każdy 
krzemień. Lepsi jesteśmy w pierwszym zapędzie, niż w stałym dążeniu. 
Wiele rzeczy w nas natura rozpoczyna, lecz niewiele tylko doprowadza do 
końca" - na ile zmieniliśmy się na lepsze, odkąd te trafne słowa naszej 
charakterystyki spisywał w siedemnastym stuleciu M. K. Sarbiewski, 
najwybitniejszy poeta łaciński polskiego baroku?! 
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waldemar starczyński Szlachcic 2. 
waldemar starczyński Wolski 

J jerzy turowicz Szlachcic 3. 
tadeusz kuduk Szlachcic4. 
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ludwik paczyński Szlachcic 6. 
ludwik paczyński Wuj Chociwski 

krystyn wójcik Kanclerz Prażmowski 
krystyn wójcik Pan Radoszewski 

jerzy mędrkiewicz Kasztelan krakowski 
jerzy mędrkiewicz Pan Sladkowski 

jerzy rogalski Szlachcic!. 
jerzy rogalski Szlachcic krakowski 

zyta połomska Wdowa Anna 
witold Zarychta Straszewski wysłaniec króla 

zbigniew lewczuk Inspicjent 
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al. leszek gzella 
Ze sporej plejady reżyserów współpracujących z Teatrem im. J. 

Osterwy Jerzy Rakowiecki zdaje się być w swej miłości do Lublina i 
lubelskiego teatru najwierniejszy. W spisach repertuarowych sztuk 
realizowanych w Lublinie jego nazwisko powraca dość systematycznie i 
konsekwentnie w kontekście propozycji scenicznych związanych ze 
sztukami klasycznymi, monumentalnymi, widowiskowymi. Rakowiecki 
wybiera z dramaturgii - przeważnie polskiej - to, co jest najbardziej 
teatralne. 

Teatr to bardzo kruchy twór w swoim finalnym produkcie, trudny do 
opisania i przekazu. Można jedynie relacjonować wrażenia, jakie zostawia 
oglądany spektakl. Pozostają programy teatralne, recenzje, pamięć. Ta jest 
najsilniejsza. Jeszcze teraz po 21 latach, od chwili pierwszej realizacji 
scenicznej Jerzego Rakowieckiego w Lublinie, wzruszają przywołane na 
pamięć obrazy z „Cyda" Corneille'a-Wyspiańskiego, „Sułkowskiego" 

Żeromskiego czy wreszcie współcześnie granej sztuki Eugene'a O'Neilla 
pt. „Księżyc świeci nieszczęśliwym". Realizacje Rakowieckiego sięgają 
przeważnie klasyki, zawsze są dobrym teatrem,_ nawet gdy bierze na 
warsztat reżyserski słabą sztukę, powstaje świetne przedstawienie. To 
tajemnice i walory jego sztuk i. Rakowiecki należy do pokolenia 

reżyserów, którzy szanują tekst autorski, są czuli na rytm wiersza (stąd 

sukcesy „Cyda", „Don Juana", „Odprawy posłów greckich"), cenią 

współudział w spektaklu innych czynników - scenografii i muzyki. Dobra 
muzyka w jego realizacjach to nie przypadek. Rakowiecki stale współpra
~uje z Teatrem Polskiego Radia, w Operze Śląskiej wystawił w 1974 r. 
prapremierę „Wita Stwosza" Świdra i Kijanki. Rakowiecki wie, że teatr 
musi wzruszać, pozostawiać wrażenie na widzu, powinien go bawić, 
smucić, przejmować. I w tym działaniu ma swój walny udział muzyka. 
Zabiega o efektywną współpracę ze scenografami. Jest wymagający i 
konsekwentny, logiczny i przewidujący. Pozostawiając aktorowi swobo-

dę, dba o to, aby nie przeradzała się ona w dowolność indywidualnej 



interpretacji postaci, by aktor mieścił się w regułach narzuconej przez 
rezysera gry. 

Dla lubelskiej widowni realizacje Jerzego Rakowieckiego są zawsze 
sposobnością do kontaktu z prawdziwym teatrem, a dla dyrekcji Teatru 
im. Osterwy także okazją do prezentacji swoich przedstawień w czasie 
tournee ·zagranicznych oraz na licznych festiwalach. Przypomnijmy ten 

etap historii lubelskiego teatru. I Kaliskie Spotkania Teatralne w 1961 r. 
przyniosły wyróżnienie „Sułkowskiego" oraz nagrodę reżyserowi. Nagru
dę wówczas zdobył również za rolę tytułową Stanisław Mikulski, a 
wyróżnienie - Księżniczka Zofii Bajuk. W tym samym roku Rakowiecki 
wystawił w Lublinie „Księżyc świeci nieszczęśliwym". Spektakl pokazano 
na spotkaniach teatralnych - I Rzeszowskich i li Kaliskich. W Kaliszu 
nagrodzono aktorów występujących w „Księżycu" - Danutę Nagórną i 
Henryka Bistę. Na kolejnym festiwalu w Rzeszowie lubelski teatr 
prezentował J. N. Kamińskiego „Krakowiaków i górali czyli zabobon" w 
inscenizacji i reżyserii Jerzego Rakowieckiego. Chętnie też z jego 
spektaklami teatr lubelski wyjeżdżał za granicę. „Cyd" w kwietniu 1960 r 
wyciskał łzy wzruszenia Polaków we Lwowie, gdzie lubelski teatr 
występował gościnnie, a w kilkanaście lat później do Brześcia lubliniacy 
zawieźli „Don Juana" Moliera (1976) oraz „Damy i huzary" Fredry 
(1977) w reżyserii Jerzego Rakowieckiego. 

„Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego w układzie 

tekstu i reżyserii Jerzego Rakowieckiego była nie tylko hołdem z okazji 
450-lecia ur9dzin i 400-lecia śmierci poety, ale - prezentowana na 
scenie lubelskiej na parę tygodni przed strajkami robotniczymi w lipcu 
1980 r. - wnosiła dodatkowe akcenty uświadamiania odpowiedzialności 
społecznej. 

Dziś mamy okazję przyjrzeć się kolejnej pracy Jerzego Rakowieckie
go. „Pamiętniki" J. Ch. Paska to nurt zainteresowań reżysera prozą polską, 
w której tkwią tak boqate złoża dramaturgiczne. To ten sam nurt, który 
zaowocował niedawnym spektaklem pt. „Chamsin" na Scenie Kameralnej 
Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie wystawiono w scenicznej adaptacji 
Jerzego Rakowieckiego prozę Marka Hłaski. 



~R.owiedzonek Pana Paska 
wybrat: Jerzy Rakowiecki 

Bo u nas., w Polsce taki zwyczaj: co obce to i dobre („.) Jest to 
wielka lekkomyślność narodu naszego i wielkie stąd przyjdzie na 
niego zubożenie. 

* * * 

Polak nie baran, co jak głupi na rzeź idzie. A choćby i zbaranieć 
przyszło, o co w gorączce bitwy przydarzyć by się mogło, bez 
woli Wszechmogącego włos mu z głowy nie spadnie. 

* * * 

Roznieciła się wojna domowa, ojczyżna na to stękała, czując co 
miała utracić, a z tej okazji i nawet samo niebo nieszczęśliwości 
pokryło się chmurami. 

* * * 

Mądrala! Spójrz waćpan wprzódy na swe ręce, a wnet opuścisz 
ogon! 

* * * 

Wychodzi na to, że zawziętości dużo i przeciw sobie i przeciw 
światu. I to w czas niespokojny, w rok nieurodzajny i nieplenny. 
A co nas jeszcze czeka? Drożyzna idzie na kraj, oto co, 
braciszkowie ... 

* * * 
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Łatwo to innych sądzić, trudniej samemu w pierś się szturchnąć i 
mea culpa powiedzieć. 

* * * 

Dlaboga. co czynimy? Czy nas szaleństwo ogarnęło? Tak dalej 
być nie moze. Z jakim sercem, z jaką ochotą niektórzy z nas 
ojczyźnie służą? Ot tak, jak kiedy wilk zaprzęgnięty do pługa, gdy 
mu każą gwałtem orać. 

* * * 

Słów dużo, a nikczemności więcej. Po cóż Rzeczypospolitej tym 
kurzyć pod nos? 
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