


„Wielu znanym i niezna
nym - zacnym ludziom w Pol
sce - a w przeciwieństwie do 
nich - tym, którzy szargają imię 

Polski, którzy nie czynią wszy
stkiego dla zapalania Znicza na 
górach i zasiania ziaren na pa
dołach -

ku rozwadze w ostrzeże nia 
poswięcam'' 

(Tadeus.z Miciński, 
dedykacja do „Termopil polskich" ) 
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ak jestem smętny, jak kurhan na stepie -
a tak samotny, jak wicher na morzu -
a tak zbłąkany, jak liść na bezdrożu -
a tak zwinięty , jak połoz w czerepie. 

śpiewają rajów skrzydlate Ahury -
gdybym rozedrzeć mógł na sercu chmury 
rzucałbym gwi<'\zdy sercom bezpodobne! 
Straszą mnie w idma i tajemne zbrodnie, 

Gdybym ja nie był druid skamieniały, 

bóg bez wieczności i król bez korony -
gdybym ja nie był ptak morski szalony -
gdybym ja nie był od męki sczern iały , 

gdybym ja nie był jak śpiew na mogile -
powiódłbym - na Termopile! 



DRAMAT 
o 
POLSCE 

TERESA WRóBLEWSKA 

n~p i ra cję. do -~~ p i sa 
nia „Termop il za-
cze rpn ął Mic iń ski z 
„Osta tntch lat pano

wania Stanisława Augusta" księ 

dza Waleriana Ka linki (Kraków 
1891). „Dzi eło nin iejsze - wy

jaśniał w e wstępie do znakomi
tej tej pracy główny przedstawi
ciel krakowskiej szkoły histo
rycznej - obej muje szereg zda
rzeń po sobie id ących od zjaz
du kaniowsk iego aż do osta tn ie
go pod ziału Polski." .,Termop i
le" - to takze szereg zdarzeri 

li 
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po sobie idących, zaczyn ający 

się kaniowskim zjazde,m - tyl
ko że drugą swoją datą gra
niczną sięgający aż do B itwy 
Narodów pod Lipskiem i śmier

ci księcia Józefa, czyli po rok 
1813. Mamy tu więc i ów sła

wetny zjazd Katarzyny li ze Sta
n i sławem Augustem w Kanio
wie, mamy Konstytucję 3 Maja, 
Targowicę, kampanię polsko-ro
syjską roku 1792, a potem Sejm 
Milczący w Grodnie, sejm , na 
którym pod presją rosyjskich 
bagnetów generała Rauten felda, 
a przy wydatnej pomocy dwóch 
zdrajców: Ankwicza i Bie liń s kie

go, podpisany został Ił rozb iór 
Polski. A dalej mamy ins urekcję 
kośc i uszkowską w Warszawie, 
Maciejowice, okrutny szturm 
zdobytej przez Suworowa Pragi, 
rozbiór trzeci pokazany nie 
wprost, sugerowany ty lko losem 
wygnańców-pielgrzymów , i tak 
samo nie wprost pokazane, lecz 
„ Mazurk iem" Dąbrows kiego 

12 

I 

przyw~ane Legiony polskie we 
Włoszech . A jeszcze dalej mie
libyśmy los polskich „napo leoni-

Tadeu sz Micińsk i 
wg rysunku Jana Rembowsk iego 



( 

dów". gdyby akt Ili ,,Termop tl" 
nie zaginął, a ponieważ zagi
nął - oglądamy od razu epilog 
tego losu, Bitwę Narodów pod 
Lipskiem i śmierć księcia Józefa 
w jednej z odnóg Elstery, w ma
łej, bagnistej Plejsie. W sumie 

- dwadzieścia sześć lat drama
tycznych dziejów polskiej hi
storii, dwadzieścia sześć lat tra
gedii i rozpaczy, klęsk 1 zwy
cięstw, zmag ań o niezawisło ść 

złudzie ń, zrywów, f iaska zry
wów, znów nadziei. Wszystko 
to pokazane ciągiem luź nych , 

skrótowych, metaforycznych 
obrazów, zestawionych ze s obą 
trybem dobrze zn anej od cza
sów romantyzmu dramatycznej 
fo rmy otwartej, lecz w wykona
niu Mici ńs iego bl i ższej raczej 
konstrukcji f ilmu n iż dramatu, 
b liższej zwłaszcza w nowator
sko zas tosowanej technice re
trospekcj i, w nieoczekiwanych 
przyb l iżeniach , migaw kach , ka
lejdoskopowo zmien nych uję-
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ciach i w scenach pejzażowych . 

Posłuchajmy : „ W dole wzburzo
ne fa!e rzeki , z lewej strony pa
ła cyk jap ońsk i, o który toczy 
się bój . Wozy rozbite, płonące 

drzewa. M ost z przeprawiający
mi się sp iesznie wojskami Na
poleona. W dali wieże kościelne 
pożarem objętego Lipska, w 
oko licy Grimmaisches Tor. Za
chmurzony , mglisty, jesienny ra
nek. „ Leżą nagie trupy, wzdęte 
konie z wywróconymi w górę 

nogami. Jeden ko ń obłą kany , wy
c hu dły , z głową obwisłą , stoi 
nie ruch omo nad rozw alonym 
bębn e m. Jaszczyki, zdruzgotana 

armata , prze l atują rozżarzo ne 

bomby, huk głuchy , ciągły jak 
w młynie . Jęk i , wrzaski, rozkazy . 
Namiot rwany w ich rem, t lący 

s i ę ogień , w któ rym płon ą kolby 
od karabinów, koło arma tnie i 

t ru mny przywleczone z cmenta
rza ." 

To jest raczej fragment 
scenariusza filmu pisanego na 
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zamówien ie p olskiej szkoły fil
mowej, która wydała „Popioły", 
a n iże li fragment didaskalium 
dramatu . 

/ 

Dlaczego Miciński - za 
W alerianem Kalinką - rozpo
czyna swą historyczną panora
mę obrazem niefortunnego i tak 
bardzo dla polskiego monarchy 
upakarzającego spotka nia Sta
nisława A ugusta z carycą w 
ukraińskim miasteczku nad 
Dn ieprem? Z dw óch wzg lędów. 

Najpierw z przyczyny artystycz
no-tech nicznej: kaniowskie spot

kan ie było znakomitym preteks
tem do w prowadzenia na scenę 
dramatu całej ga le rii postaci 
mniej lub bardziej znaczących 

w po li tycznym życiu ów czesnej 
Po lsk i, a zarazem do odmalowa
nia ow ej dusznej, dyplomatycz
no-dw orskiej atmosfery, która 
panowała w otoczeniu carycy, 
a której integralną częścią skła
dową był faworytyzm i strach. 

A po wtóre dlatego, że 

kaniowskie spotkanie było w na
szych dziejach epizodem waż

nym. Ponieważ jest stosunkowo 
mało znane (mam na myśli nie-

17 



-historyków) i ponieważ stano
w i tło główne aktu I ..Termopil" 
- poświęćmy mu chwilę uwagi. 

Stanowiło ono p i erwszą 

po p iętnastu latach - licząc od 
daty p ierwszego rozbioru -
próbę samodzielnej poli tyki kró
la , p róbę mającą na celu wypro
wadzenie Po lsk i na szerszą are
nę, zwiększen ie ilo śc i wojska. 
zapewnienie dziedzicznośc i t ro 
nu, zyskan ie pewnych reform 
wewn ętrznych . O kazja do tego 
spotkan ia przyszła z zewnątrz 

- w sierpn iu 1787 roku impera
torowa Rosji zw raca s ię do ce
sarza niemieckiego Józefa l i z 
dyskretną prepozycją odbyci a 

w spólnej podróży na Krym, dla 
obejrzenia nowych terytorial
nych zdobyczy rosyjskich pozy
skanych w niedawnej wojn ie z 
Tu rcją. To, oczywiście , ty lko 
pretekst - w istocie chodzi o 
namówienie cesarza na drugą , 

wspólną tym razem, wojnę prze
c iw Turcji. Katarzyna marz\' 
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przec ież o podboju Konstanty
nopola - nie darmo nowo na
rodzonemu wnukowi daje imię 

Caryca Katarzyna li 



bizantyjskich cesarzy (w wersji 
rosyjskiej) : „Konstanty" . Kalin 
ka, komentując bałkańska-turec

kie plany Katarzyny, pisze: 
„ Moskwa , przeszedłszy Dniepr, 
nie wie już, gdzie ma stanąć( ... ) 
Też same zasady i też same 
środki , którymi Polskę rozszarpa
ła, wc i ąż służą Rosji niezmiennie, 
nieuchronnie, powiedzielibyśmy 

- prawie fatalnie . Jak z mos
kiewskiej stała się wszechruską , 

tak z wszechruskiej chce być 

wszechsłowiańską. W imię spó l
ności plemiennej zagarnęła kraje 
aż po Bug, w imię tejże samej 
spólności sięga obecnie a ż po 

Bałkany i Karpaty, sięgnie póź 

niej po Adriatyk i Elbę . Jak od. 
opieki nad schyzmatykami roz
poczęła swe panowanie w Pol
sce, tak podobnaż troskliwość 

o spółwyznawców prowadzi ją 

do Stambułu, a na dalszym pla
nie ukazuje Jerozolimę. 11 rzecz 
godna zastanowienia: nie ma w 
Rosji siły tak wielkiej , co by j ą 
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na tej drodze zdolna była za

trzymać : nie potrafi rząd , nie 
zechce naród." 

Zostawmy Jednak komen
tarze Kalinki i wróćmy do hi
storii. Józef li zaproszenie przyj
muje - spotkanie ma się odbyć 
w maju , w Chersoniu . Przyjęcie 
zaproszenia oznacza w języku 

dyp lomacji przychylność cesa

rza nie tylko dla sprawy wojny 
z Turcją, lecz również dla spra
wy wojny z Prusami - wiado
mo, że władca Prus nie będzie 
patrzył spokojnie na wzrost po
tęgi dwóch rywalizujących z nim 
mocarstw. Wygląda na to , że 

dojdzie do zbrojnego konfliktu 
między rozbiorcami Polski. Sta

nisław August świetn i e to rozu
mie i pragnie wykorzystać okaz
ję . W głowie polskiego króla ro
dzi się plan czynnego włączenia 
Polski w rosyjsko-niemiecką po
li tykę. Jest to plan aliansu z Ro
sją - król wierny jest Katarzy
nie, w przewidywanej wojnie 
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wierzy w jej zwycięstwo_ Plan 
dokładnie jest taki: Polska zgło
si ochotniczy akces do turec
kiej wyprawy u boku Rosji , co 
zmusi carycę do wyrażenia zgo
dy na powiększenie liczby po l
skiego wojska, a oto przecież, o 
j aką taką większą własną a rmi ę , 

chodzi. Dalej j eśl i wyprawa oka

że się zwycięska, Polska otrzy
ma być może, dostęp do M orza 
Czarnego i nowe szlak i handlo
we_ Warunkiem udziału Polsk i w 
wyprawie ma być przyzwol enie 
Katarzyny na dziedziczność tro
nu - król chciałby osadzić na 
ni m drugiego ze swych bratan
ków, światłego, wykształconego 

Stan i sława (piękną książeczkę 

poświęcił mu Marian Brandys; 
jej tytuł : .,Ten, który miał być 

królem .. ,.")_ Drugim warunkiem 
polskiego udziału jest zgoda Ka
tarzyny na pewne reformy wew
nętrzne, przede wszystk im -
na utrącenie samowładztwa 

magnaterii. Plan jest c iekawy, 
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trzeba tyl ko go Katarzyni e 
przedstawić. Najlepiej byłoby 

osob i ście. Król liczy po cichu na 
dawne sentymenty, stara miłość 
podobno nie rdzewieje ... 

Dyp lomacja polska osi ą

ga ap robatę Kata rzyny co do 
spotkania ze Stan isławem Augu
stem _ Ma si ę ono odbyć w Ka
niowie, na terenie dóbr ks ię cia 

Sta nisława , tego właś nie, który 
ma być k rólem. Dokładny ter
min ustalony nie zostaje - mó
wi się tyl ko , że zjazd n astąpi 

bezpośredn io po wyjeździe Ka
tarzyny z K ijowa_ W K ijowie bo
w iem Katarzyna zamierza za
trzymać się dłużej w drodze na 
Che rsoń, na spotkan ie z Józe

fem IL 
W Warszawie zaczynają 

się gorączkowe przygotowan ia 
do królewsk iej podróży na 
Ukra i n ę. 23 lutego k ról wyrusza. 
W y rusza z dworem, dyplomacją, 
pisarzami, poetami, ku frami, ku
charzami, lokajami, damami 
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dworu , koch ankami - i z księ
ciem Józefem u boku. Podróż 

trwa sześć tygodni . Stan i s ław 

Wasy lewski powie o niej po la
tach, iż była powieścią sama w 
sobie , tyle w czasie jej trwani a 
zawiązano romansów i p rzeżyto 

przygód . Kilka osób zma rło po 
drodze na „ przeziębieniową go
rączkę " . Właściciele maj ątków , 

u których król się zatrzymuje . 
prześcigają się w uprzej moś

ciach i gościnności . W pierw
szych dniach kwietn ia król staje 
w Kaniowie, każe rozpakować 

bagaże , zaczyna czekać. C ze-
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kać na pojawienie się galer Ka
tarzyny na Dnieprze, którą tutaj, 
w Kaniowie, zamierza jako gos
podarz podjąć. Czeka długo, 

dalsze 6 tygodni . Tymczasem 
caryca bawi z całym dworem 
w niedalekim Kijowie . Z dwo
rem swoim i z przedstawicielami 
dworów obcych , którzy przyje
chali w roli obserwatoró-.v lub 



admiratorów. W Kijowi e. ni w 
Kaniowie, przebywają magnaci 
polscy wiszący u moski ewskich 
k lamek - Branicki, Rzewuski . 
Kossakowski. W Kijow ie s iedzi 
nawet - bardzo n i e chętnie -
ks i ążę Józe f, wysłany tam przez 
króla dla złożenia uszanowania 
carycy. Z Kijowa do Kaniowa 
zajeżdżają rosyjscy i europejscy 
dyplomaci - jedn i dla dotrzy
mania mu towarzystwa (wysłan i 

przez carycę), inn i - ci euro
pejscy - d la pozn nia „ najmi l
szego i najsłabszego z monar
chów." 

W Kijowie dwór huczn ie 
s ię bawi - od ran a do rana 
trwaią bale, bankiety, gra w kar
ty. W Kaniowie czas płynie le
niwie , mierzony rytm em czeka

nia . 
6 maja w połudn ie uka

zują s i ę na Dnieprze - naresz
c ie - cesarskie galery, witane 
armatnim salu tem z polskiego 
brzegu. Ku zdumieniu wyczeku-
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jących nie przybijają do ląd u, 

zatrzymują się na wodach Dnie
p ru. Po k róla przypływa szalupa. 
Nie będzie więc gospodarzem 
spotkania. Nie będzie miał też 

okazj i - jak się zaraz okaże -
przedstawić carycy swojego tu
reckiego p lanu ... Nie będzie, bo 
Katarzyna unika sposobności 

dłuższej prywatnej rozmowy, 
jest tale otoczona dworakam i, 
f worytami, dyplomacją. Po kil 
ku godzinach wzajemnych rewe
ransów. po wymianie podarków 
i orderów - a kró l dla dworu 

Katarzyny jest hojny - wizyta 
dobiega końca. W ostatniej nie
mal chwili zrozpaczony polski 
monarcha podaje carycy pisem
ny memoriał , którego Katarzyna , 
oczywiści e, nie czyta. O dzi es ią

tej wieczorem następuje rozsta
nie, Król z całą pompą zostaje 
odprowa dzony do Kaniowa. Na
stępnego dnia nie ma już na 
Dn ieprze śl adu cesarskich ga
ler. Katarzyna popłynęła do 
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Chersonia, na spotkanie z Józe
fem . Nie chciała w Kaniowie 
przedłużyć pobytu ani o dzień 

- nie chciała zostać - nawet 
do imienin królewskich , przypa
dających na 8 maja. 

Król więc nie osiągnął 

tego , co zamierzał, a upokorzo
ny został podwójnie - jako mo
narcha i mężczyzna. Złośliwy 

feldmarszałek austriacki książę 

de Ligne napisze, że „Stanisław 
August stracił trzy miesiące 1 

trzy miliony złotych, żeby wi
dz i eć carycę przez 3 godziny ." 
Podobny punkt widzenia repre
zentuje Kalinka . Niektórzy histo
rycy 1 publicyści patrzą jednak 
na całą sprawę inaczej . To praw
da, powiadają , że król został 

upokorzony skrajnie , ale nie
prawda . że nie osiągnął nic. 
Nieprawda, bo po paru miesią

cach otrzymał jednak odpowiedź 
na memoriał, a w odpowiedzi -
pewne ustępstwa, które dały mu 
odskocznię do zwołania - w 
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ro k p óźniej - Sejmu Wielkiego. 
Tak ocenia kaniowskie spotka
nie i królewską politykę C at
-Mackiewicz, publicysta współ

czesny. Miciński poszedł w swej 
ocenie za Kalinką - do całego 
planu aliansu odniósł się lekce
ważąco . I poszedł za Ka linką 

również w generalnej ocen ie 
Sta n isława Augusta jako króla 

A była to ocena bardzo ostra. 
„ Podpisując drugi podział Pol
ski Stanisław dopełnił moralne
go samobójstwa. Odtąd można 

mieć dla niego współczucie , ale 
na szacunek już on nie zasług u

guje" - pisał autor „ Ostatnich 
lat panowania .. . " Miciński w sce
n ie obrazującej sejm rozbiorowy 
(Mi l czący) w Grodn ie, przedsta
wi Stanisława Augusta jako kuk
łę siedzącą na tronie. Przedsta
wi dosłownie, nie w przenośni. 

W tym obrazie - znakomitym 
z resztą jako inscenizacyjny, tea
tralny pomysł - wy razi cały 

swój do niego stosunek. 
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Nie wszystko przec1ez w 
..Termopilach polskich" jest wy
znaczone spojrzeniem, lekturą 

i wpływem dzieła księdza Wa
leriana Kalinki . Bo nie jest tym 
wpływem wyznaczona sprawa 
generalna - pogląd na przy
czyny upadku Polski. K:i linka , 
jak wiadomo, uważał, że win ę za 
ten upadek ponosimy sami -
jako społeczeństwo i naród. M i
ciński własne nasze winy z całą 

ostrością dostrzega i wydobywa 
na jaw - nie sądz i jednak, by 
one tylko były przyczyną dłu 

giej nocy polskiej niewoli. Przy
czynę zasadniczą widzi w tym, 
co zwiemy dziś krótko „ geopoli
tyką. " „Gdybyśmy byli w waszym 
nieszczęsnym położeni u geogra
ficznym - mówi w „ Termopi
lach" szwedzki poseł do Polaków 
- dawno by nas zagryź l i. " Jest 
to punkt widzenia warszawskiej 
szkoły hn:itorycznej , która po
wód rozbiorów upatrywała we 
wzroście znaczenia i potęgi mo-
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carstw ościennych . Miciński ten 
właśn ie punkt widzenia aprobu
je, a zarazem rozwija. Chyba 
nikt z młodopolskich twórców li
tera tury pięknej nie przeżywał i 
nie rozumiał tak głęboko owego 
pro blemu. 
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Autor ,.Termopil'. umiał 

bowiem spojrzeć na Polskę ina
czej niż patrzyli Wyspiań sk i czy 
Żeromski . Umiał na nią popa
trzeć beznamiętnie, jako na 
miejsce na mapie. I tak właśnie 
patrząc wskazywał, że jesteśmy 

skazani na lawirowanie między 

Scyllą a Charybdą i na wybór 
- tylko - mn iejszego zła . Za 
mniejsze zło uważał M i c i ń ski 

Rosję, stąd jego słowiano filizm. 

Lecz w .,Termopilach " ów sło

wianofilizm odzywa się echem 
słabym . a j eśli j uż zabrzm i moc
niej, to całk i em nieprzekonywa
jąco. Znacznie ostrzej brzmi tu
taj nuta fałsz u , przebiegłośc i i 
podstępów rosyjsk iej dyplomacji 
i okruc ieństw rosyjskich gene
rałów. Najgłośniej słychać prze
ci eż echo słów Piotra Wielk ie
go, nakazującego następcom w 
testamenc ie podbic ie i wchło

nięc ie Polski. Katarzyna ten na
kaz c hc i ała s pełn i ć . M imo wszy
stko - ani jej, ani jej z kolei 
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następcom jakoś się to nie uda
ło . Mimo wszystko, bo przecież 
nie sposób odmówić słuszności 
zdaniu wszechwładnego i pysz
nego faworyta carycy, nieoficjal
nego - pono - jej męża, krót
kotrwałego pretendenta do po l
skiego tronu , kniazia Potiomki
na : „Cóż jest wasz naród? Kro
pla w naszej butelce." Ta krop la 
jednak nie chce się jakość po
łączyć z resztą butelkowego pły
nu, skacze jak bąbel , parzy. 

„Termopile' ', to przede 
wszystkim dramat o Polsce i 
Rosji , przejmujący i niekiedy 
rozpaczliwy. W tych zwłaszcza 

obserwacjach, które dotyczyły 

polskiego skazania na zależność 
od sąs i ednich kolosów i szans 
całkowitej , rzeczywistej, pełnej 

suwerenności. Szans zapewnia
j ących egzystencję suwerenn ą, 

dłużej niż przez dwadzieścia 

lat. Ale to także dramat o woli 
wal k i o tę suweren ność, o po
św ięceni u, patriotyzmie, boha-
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terstwie. Dramat wyrastający z 
ducha wielkiej literatury roman
tycznej i linię tej literatury kon
tyn uujący bezpośrednio. Dramat 
literacko nierówny, ale w najlep
szych swych partiach - a jest 
ich w tym ponad trzystustroni
cowym tekście niemało - god
ny stanąć obok „Nocy listopa
dowej" Wyspiańskiego i stanąć 
bez wstydu . 

Podtytuł ..Termopil" 'Nska
zuje, że jest to takze dramat o 
księciu Józefie, albowiem pod 
tytuł brzmi : „Misterium na tle 
życia i śmierci księcia Józefa 
Poniatowskigeo" . Wbrew jednak 
podtytułowi książę co chwila gi 
nie z oczu , trudno nawet powie
dzieć, by był rzeczywistym pro
tagonistą utworu. Dlaczego? 
Czy tylko dlatego, że bywa 
przytłoczony masą innych po
staci , tłumem, zbiorowiskiem, 
narodem. społecznością? W 
pewnym stopn iu i sensie tak , 
ale nie tylko dlatego. 
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Książę Józef. by mógł być 
głównym bohaterem dramatu o 
losie Polski, winien być ryce
rzem bez skazy. Na rycerza bez 
skazy, na polskiego Bayarda . 
wykreowała księcia legenda ha
giograficzna . Największą rolę w 
tej kreacji odegrała pięknie i 
emocjonalnie pisana młodopol
ska monografia Szymona Aske
nazego. Miciński niewątpliwie 
pod urokiem tej książki pozosta
wał lecz nie dał się jej uwieść 
do końca. Askenazy, kreując 

księcia na symbol polskiego pa
triotyzmu, symbol niezłomności 

charakteru i żołnierska-rycer

skiego honoru, wymijał te ele
menty w jego biografii, które do 
założonego wizerunku nie przy
stawały . Wymijał więc potknię
cia księcia w obronie Warsza
wy przed Prusakami, robił unik 
wobec zachowania królewskie
go bratanka podczas obrad Sej
mu Wielkiego i po trzecim roz
biorze. Książę, jak wiadomo , w 
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czasie Sejmu j e ździł nago po 
W arszawie, a po trzecim rozbi o
rze bawił się Pod Blachą. Ryce
rzem bez skazy - tak napraw
dę - stał s ię książę dopiero od 
czasu, odkąd sta n ął przy boku 
Napoleona - od kampanii ma
łopo l sk iej, przez kampan i ę ro
syj ską , do Bitwy Narodów 
włączn i e . Askenazy - jak wszy
scy chyba Polacy - kochał 

ks i ęc i a za odwagę, za brawurę , 

za hono r. M i c i ń sk i też go za to 
kochał i te wła śn i e jego cechy 
stawiał w dramacie za wzór. 

Al e M ic i ński nie przymykał oczu 
na to, co w życ iu ksi ę cia było 

jednak p lamą , nie zapom i n ał, że 

„Książę - Ksią :ę posągowy 

pół życia strawił przy Frynach 
w ukryciu alkowy' ' - i to wte
dy, gdy powin ien działać dla 
Kraju. Stąd roztapianie ksi ęcia 

w społeczno-na rodowej masie 
w chwilach k luczowych, stąd 

wyprowa dzen ie go - po trze
c im rozb iorze - do Włoch . Nie 
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do leg ionów oczywiście - to 
byłoby jawnie sprzeczne z rze
czywistośc ią , a na Sycylię, gdzie 
ksi ążę właśnie kocha, szaleje , 
baw i s ię„ .. 
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W życiu księcia najbar
dziej czysta, prawdziwie nieska
lana była sama śmierć , toteż 

śmierć księcia dramat rozpoczy
na i kończy . Trudno pow iedzieć , 

czy to wyeksponowanie samego 
aktu śmierci bohatera było wy
nikiem chęci zaakcentowania 
najpiękniejszego , najbardziej 
podniosłego i symbolicznego 
momentu w jego biografii , czy 
też było wynikiem przyjętego z 

góry założenia dramaturgiczno
formalnego . Tak czy inaczej -
faktem, który z biografii księc i a 

najmocniej w pamięci po lek turze 
.,Termopil" zostaje , jest właśnie 
ów stanowiący podstawę jego 
stereotypowego obrazu skok z 
koniem do Elstery , słowa : „ Trze
ba umrzeć mężnie i słowa : 

„Bóg mi powierzył honor Pol a
ków, jemu go tylko oddam". 
I tak czy inaczej - związany 

z tym właśnie wyeksponowa 
niem samego aktu śmie rci za
mysł dramaturgiczne-formalny 
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jest wybitnie oryginalny i na 
czasy, w których Dramat po
wstawał, a powstawał w I. 1908-
1913 nowatorski . Umiesz
czenie bowiem na początku i na 
końcu dramatu, w prologu i w 
epilogu, sceny śmierci księc ia , 

nadaje dramatowi konstrukcję 

klamrową , a przedstawionym w 
dramacie zdarzeniom - cha rak
ter szczególnego typu retro
spekcji. „z wyjątkiem Prologu 
- powiada w tymże Prologu 
Mi c i ń sk i - wszystko jest szalo
nym pędem myśli w głowie To
nącego Księcia". W szystko, to 
znaczy cały ciąg zdarzeń , cały 



zespół obrazów z polskiej hi
storii, całe te 26 lat zamkn ięte 

datami 1787-1813. W momencie 
śm ierci czas zostaje zatrzyma
ny - i to, co oglądamy na 
scenie, oglądamy ja ko materia ł 

przedśm iertn ej wizji księci a-to 

pielca , materiał wspomnienia. 
ret rospekcji. 

„J uż doleciała kula . W ty
s ięcznej częs c1 okamgnienia 
przetwarzać się będ świ aty 

j asn owidzeń i wspomni enia ." -
tak wykłada swój niebagatelny, 
dra matyczny pomysł Mici ń ski . 

A nieco dalej: 
„ Z aiste , pomysł 

arcygrotesko y -
mamy do loży wejść w teatrze 

- Mrącej Głowy?!. .. " 
Takim właśnie „ Teatrem 

Mrąc ej Głowy" j est teatr wpi sa
ny w dramat M i ci ń s kigeo . Dra
mat pod każdym wzg lędem fra
p uj ący - i historycznym, i hi 
stori ozoficznym , i konstrukcyj
no-kompozycyjnym, i insceniza-
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cyjnym. Jeden z ważniejszych 

tekstów dramatycznych całej na
szej literatury dramatycznej. nie 
tylko młodopolskiej. 

,,Termopile polskie" po
zostawały poza historią literatu
ry, krytyki i teatru od czasu ich 
powstania do roku 1970. Stano
wią one trzecią redakcję drama
tu M ic ińskiego o księciu Józe
fie, bardzo różną od dwu wcześ
niejszych, o których wiemy tylko 
z przekazów pośrednich, bo 
obydw ie nie dochowały się . Re
dakcja trzecia też się nie do
chowała w całości i nie wiemy 
nawet z całkowitą , stuprocen
tową pewnością, czy jest to 
właśnie redakcja ,,Termopil" . Z 
trzech redakcji dramatu o księ

ciu Józefie zachowała się bo
wiem tyl ko kopia maszynowa 
bez tytułu. Fragment opatrzony 
tytułem ,,Termopile polskie" to 
tylko kilkustronicowy prolog. 
Fragment inny, nie związany z 
zachowaną kopią integralnie, ma 
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tytuł „Książę Józef Poniatowski,; . 
Dramat zrekonstruowała, ziden
tyfikowała jako tekst ,,Termopil" 
(z pewnością prawie całkowitą, 

lecz jednak niepełną) i wydała 
n i żej podpisana w roku 1980. 
Dziesięć lat przedtem zaintere
sowała opracowanym przez sie
bie tekstem Stanisława Heba
nowsk·iego, który dokonał jego 
adaptacji scenicznej. Prapremie

ra ..Termopil" odbyła się w 
Gdańsku w roku 1970. Reżyse
rował Marek Okopiński , sceno
grafię opracował Marian Koło

dziej. Przedstawienie to cieszyło 
się niemałym sukcesem. wzbu
dziło szerokie zainteresowanie 
widzów i krytyki. Obecna insce
nizacja w warszawskich Rozmai
tościach jest więc drugim - do
piero wystawieniem tego 
znakomitego i znaczącego dra
matu na naszych scenach . 

• 
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„Do źródeł polskiej duszy! oto 
krzyk bojowy Młodej Polski -
nie dekadentyzm, nie literacki 
prąd, przyniesiony z zagranicy, 
jak głupio powtarzają różni kra
marze literatury. 

To poszukiwanie MOCY 
- i znalezienie jej. 

To uderzenie w skałę i 
wydobycie fontann dla umiera
jącego z pragnienia narodu. 

To - tajemnica nieśmier
te lności." 

„ Do 
(Tadeusz Miciński, 

źródeł polskie; duszy") 

„Nasi Prometeusze - to 
olbrzymi kondukt męczenników 
pogrzebanych w katakumbach 
Sybiru." 

„Pamięć nasza pełna jest 
scen okropnych, myśli rozpacz
liwych." 

(Tadeusz Miciński, 
„Do żr6del polskie; duszy") 
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.,A u nas nie mieliśmy 

Niększego nad wieszcza Ada
ma ( ... ) On żądzą swą jako 
skrzydłami sięgał niebiosów. 

Gdybyśmy żyli jego ży

ciem - nie byłoby roku 63 lub 
byłby on jak Termopile. Gdybyś
my żyli jego poezjami, nie nęci

łyby nas blaszane trąbki, na któ
rych wygrywają harcerze swoje 
popularne hasełka." 

(Tadeusz Miciński, 
,,Do źródeł polskie; duszy") 

„Z całej histori naszej -
z okropnych plam sprzedajnej 
Targowicy, która dotąd żyje w 
samolubstwie i t chórzliwej lek
komyślności wśród nas -

z odrętwienia narodu, 
który się nie porwał cały wraz 
z Kościuszką do broni - z 
głupstw generałów, którzy zgu
bili nas w roku 31, 

rówmez z Grynwałd u, 

któregośmy nie wyrąbali do koń
ca i zostawili zasiew dla Bis
marcka; 
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z obrony dwukrotnej 
Wiednia przez Lisowczyków i 
przez Sobieskiego; 

ze zdobycia Moskwy przy 
żółk iewskim , z poddania się do
browolnego Nowogrodu, które
gośmy jak brata nie przyjęli ; 

z ucieczki całe g o wojska 
pod Pilawcami , z niezgody kon
federatów barskich - a potem 
z długiej , krwawej , przepysznej 
propilei legionów, gdzie hartow
ne stanęły posągi ludzi przeku
tych w metal -

z tych majestatów i z 
tych ła chmanów wyciągamy ten 
jeden zasadniczy symbol naszej 
jażn i - to jest Se rce." 

(Tadeusz Miciriski , 
„ Do ź ródeł polskie j duszy" ) 

„,Obejrzmy s ię jednak 
na dawną Pol s kę - nie wątpi ąc , 

że z t rumny o rozsypanych koś

ciach można wyratować wiele 
ku zrozumieniu tej chwili. .. " 
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„Polska raniona śmiertel
nie bogini, zdąża wykarmić jesz
cze całe pokolenie bohaterów i 
nadludzi( ... ). 

Nawet zg nębiona w wal
ce powstańczej , wydaje tę mło
dzież , która idąc na Sybir tłu
mem ogromnym wie lotysięcz

nym, śpiewa hymny jurnego we
sela, wiary w to c o ś, które 
s ię nazywa Dniem Jutrzejszym." 

(Tadeusz Miciński, 
„Nowe życie") 

„A gdyby można mówić 
do narodu jak do kochanki, do 
was zwrócilibyśmy się krwi na
sza, narodowości polska, pro
sząc, abyś przepłynęła nam 
przez serce, gdzie zamiast 
strasznego proroctwa z XVI 
wieku: 

· Bych mi rozkroili serce, 
ujrzałbyś jedno słowo, że zginie-
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my" wyczytać można bliższe 

nam: 
Ginąć mogą tylko narody 

nikczemne 
i na koniec to zamierzchłe: 

Eritis sicut dei !" *) 

(Tadeusz Miciń s ki , 

„ Nowe Życie" ) 

') Będziecie pa d-O bn i Bo gom ! 

FATUM 
MIEŚCI SIĘ 
w 
NAS 

MI ROSŁAWA BANASZYŃSKA 

c hyłek XIX w ieku. 
Polska przetrwała już 
wszystkie próby i do
wodzi światu, że żyje 

1 żyć bę d zi e. Ważniejsze było 

jednak ug runtowanie w narodo
w ej świadomośc i przekonania, 
że ni e p o d l egłość jest możliwa i 
trzeba się p rzygotować do ro li 
p ełno prawnego obywatelstwa w 
rodzinie ludzkiej. W obliczu wie
lowiekow ych zan iedbań to dru
gie zadanie było trud niejsze. Z a
n osiło się na pow stanie. I od-
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było się. W nowym kształci e . 

Nie brakło ofiar. Kto wie, czy 
w latach osi emdziesiątych mniej 
padło wyroków niż w okresie 
popowstaniowym. Liczne proce
sy polityczn e były zjaw iskiem 
stałym. Nie doszło do wybu
chów i starć tylko dlatego, że 

młodzież , inteligencja ·i robotni 
cy nie wylewali si ę już bezrad
nie na ulice, i dąc za głosem 

uczucia, lecz słuch ali rozkazów 
organizacj i, przewodników, sku
piali s iły do pracy. 

Tymczasem poszukiwano 
sił, które miały ws krzesić naród. 
Poszukiwano nowego h a sła . Po
zytywizm wygasał. Nowym źród
łem życ ia mógł być ty lko ro
mantyzm. Nowy Romantyzm. 
Upłynęło niemal całe stu l cie od 
chwili, gdy przywódcami naro
du stali s ię poeci , bo przywód
ców politycznych nie było. Ab
surd i paradoksalny tragizm na
szych dz iejów trwał dalej . Jesz
cze raz pojawil i s i ę poeci, „aby 
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dać świadectwo prawdzie". Tym 
razem problemy były o wie le 
mn iej jednoznaczne. Z jednej 
strony walka „młodych " ze „sta
rymi ", z drugiej „ młodzi" po
dzieleni sprzecznością uczuć i 
idei. Dla jednych prawdziwa mo
derna, zdolna odrodzić naród, to 
zerwan ie więzów z tradycją 

„sztuka dla sztuki", „ ev iva 
l' arte", zdan iem innych - no
woczesnego Polaka mogła wy
chować tyl ko tradycja, wyc i ąga

nie wniosków z historii, bowiem 
tylko z samowiedzy można si ę 

odrodzić. 

„Fatum m1esc1 si ę w 
nas ... " - powiada Wysp iańs ki, 

ale także - wyznając światopo

gląd heroiczny - głosi: „z lo
sem t rzeba wa lczyć ... ",. 

„Do źródeł polskiej du
szy!"' - nawołu j e Tadeusz Mi
c i ńsk i . 

„Dies irae i „Święty 

Boże" - hymn zbolałego su
mienia ogłasza Kasprowicz. 
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Rozgorzała namiętna wal
ka już nie o „ rządu dusz" - te 
czekały na wodza - lecz o ja
koś ć dusz i o wielki rachunek 

su mień . Młoda Polska prze
b ij ała się z zamiarem wzbu dze
nia (jak byśmy to dziś powie
dzieli) „ moralnego niepokoju". 
Zamierzenie to nie powio dło si ę 

w pełni . Modern a mi ała dw ie 
maski. Jedną - zewnętrzną , 

manieryczn ą i ka botyń s ką , zm ał 

powaną z de kadentyzm u Euro
py. Ta musi ała od paść wraz z 
jałowym i wspomnieniami kawiar
nianych przeżyć w towarzystwie 
cyganerii pod przywództwem 
Przybyszewsk iego. I drugą -
z p i ętnem wyjątkowości , natch
nienia i prawdy. Ta służyła ge
ni uszom. Ta się ostała . „ Roman 
tyzm jeJ hetmani ł " . 

Do kogo swe utwory 
adresowali neoromantycy? 
Oczywiście do narodu. Do w szy
stk ich warstw bez wyjątku . Ale 
tak jak rom antycy wie rzyli w lud 
a nie dowierzali szla chc ie , tak 
Młoda Po lska wie rząc ludowi 
nie ufała intelig encji . Trzeba by
ło, przywołując nieus tannie w id-
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ma dawnych błędów, wskazy
wać drogę do nowych przeobra
żeń. Najtrudniejszym zadaniem 
było pokonan ie wewnętrznego 

para liżu , podj ęc ie próby życia 

na nowo, całą jego pełnią . I sta
ło się. Czy była w tym wielka 
zasługa twórców? Zapewne. ale 
nie ich tylko. 

Wię kszość pisarzy i poe
tów zdawała sobie sprawę z te
go, jak wielki wpływ na opin i ę 

publiczną m i ał teatr. Dlatego 
niemal każdy artysta, który czuł 
iskrę bożą pisał dla sceny. War
to wszakże pamiętać, że twórcy 
zwracali si ę przede wszystkim 
do tych , do których mieli n j
większe pretensj e - do nteli
gencji. Do tej warstwy spotecz
nej , która nabrała szczegolnego 
znaczenia na emigracj i lat 1831 
i 1863. 

Jednak błyskawiczny roz
wój innych warstw i grup spo
łecznych spowodował, że repre
zentacyjna rola inteligencji w 
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końcu XIX wieku dob iegała koń

ca . Poszczegó lne grupy spo
łeczne same rozstrzygały o swo
jej przyszło ści, choć program 
każdej grupy zdominowany był 

obowiązuj ącym przez ostatni 
wi ek myśle n i em, tradycj ą szla
checka-narodową. 

świadek epoki, historyk 
literatury, Antoni Potocki wspo
minał : „ Ktokolwiek przeżył lata 
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początkowe ostatniego dziesie
ciolecia wieku, ten nie zapomn i 
ich głębokiego tętna, kipi enia sił 
polskich od kresów do kresów. 
Obchody wielkich roczn ic Kon
stytucji Trzeciego Maja wykazy
wały były, że w chwili mi jania 
lat 30 od powstania - hasła 

Jego wrosły na zawsze w łono 

polskiego społeczeństwa . Pro
cesjom z 1863 odpowi a dały 

tłumne pochody, a pojednanie 
ras i stanów, wyrażone ongi 
symbolicznie i przypieczę towa

ne krwią ofiar - tu przetworzy
ło się w świadomą sprawę sta
nięcia wszystkich wars tw przy 
pracy narodowej". 

Najgorzej w te j ocenie 
wypada inteligencja . 

Naród sam prze kształc ał 

własną strukturę , próbował do
równać Europie ; robotn icy zrze
szali się w socjalistycznych ko
łach, wśród chłopstwa w i mi ę 

hasła oświaty ludowej zawiąza

ły się szkółki samokształcenio-

58 

we, uaktywn iało się mieszczan
stwo, a intel igencja p rzeżywała 

rozdwojenie jaźni żyjąc w nie
zgodzie z własnym sumieniem. 

Oto jeszcze jedna opinia 
Potockiego: „Zdumiewający ob
łęd! Można codzień rano wsta
wać z myślą o biurze lub pod
niesieniu procentów, można 

wstąpić na śniadanko · i czarną 

kawę, można spędzać godziny 
na miłej gawędz ie , można za
snąć w objęciac h dozgonnej lub 



chw ilowej przyjaciółki - można 

myśleć o zrobieniu majątku, ko
chać, pracować, płodzić dzieci , 
bawić się, wypoczywać - ba, 
nawet myśleć można - nie 
można tylko w twórczości wziąć 

swobodnego lotu - bo naród 
w kajdanach . I z tym fałszem w 
duszy można tu u nas być ryce
rzem - prawdy!" 

Odpowiedzialność za upa
dek moralny swojej warstwy 
wz i ę l i na siebie najwięks i 

a rtyści: Wyspiański, Kaspro
w icz, Mi c i ński . Twórczość t ego 
ścisłego grona polskich roman
tyków jest jednym wielkim roz
rachunkiem z przeszłośc ią i te
raźniejszością. Sceptycy, którzy 
p róbowali podważyć jej wartość, 
gdyby żyli dłużej. zawiedliby si ę 
srodze. Już okres międzywojen

ny przyniósł wielki renesans tym 
dziełom, a nikomu niemal nie
znany i nie wydawany poeta Ta
deusz Miciński wszedł z drama
tem „Kniaź Patiomkin " na war-
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sztat teatralny Leona Schi llera . 
Po wojnie najambitniejsze tea
try wprowadzają repertuar mło
dopolski na swoje sceny, bo
wiem dyskusja nad myślą za
wartą w tej dramaturgii jest 
zawsze aktua lna. Najmniej 
szczęsc1a miał Tadeusz Miciń

ski. Pragniemy widzom wyna
g rodzić tę stratę . 

Dramat historyczny ..Ter
mopile polskie" powstał na 
przekór wszystkim n iewierzą

cym w możliwość odrodzenia 
narodowego. Pokazując sceny 
upadku Rzeczypospolitej - pró
bował u dowodnić , że tkwiły w 
niej zarodk i przyszłego odrodze
nia. 

Historia nie powtarza s ię, 

ale trzeba wyciągać z niej 
wniosk i. 

• 
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