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WOJCIECH NATANSON 

O autorze „Gałązki rozmarynu" 

Zygmunt Nowakowski 

Jako młody człowiek, gimnazjalista, bie
gałem z kolegami do krakowskich teatrów. 
Mieliśmy naszych ulubieńców . Jednym z 
nich był Józef Sosnowski, wstrząsający tra
gik. Drugim - Zygmunt Nowakowski, 
który grai różne role od amantów po „typy 
charakterystyczne". Potrafił wcielić się w 
Tartuffe'a i Jakuba z komedii Rittnera, a 
nazajutrz w Gustawa - Konrada w „Dzia
dach". Był pamiętnym Konradem w „ Wy
zwoleniu", gdy wypędzono wojska austriac
kie z Krakowa i zdejmowano habsburskie 
orły z ratusza. Boy pisał w „Czasie" w 1919, 
myśląc o okrzyku Wyspiańskiego „ Więzy 

rwijl": „Nie każdemu pokoleniu było da
nem, by ujrzeć zarówno narodziny marzeń, 
jak ich spełnienie". Naturalnie - marzeń o 
!'-<ie podległości. 

Nowakowski, to pseudonim. Młody ak
tor, pracujący w krakowskich teatrach od 
19 l O roku, pochodził ze znanej krakowskiej 
rodziny Tempków, rozmiłowanych w zawo
dzie lekarskim. Byli wśród nich mistrzowie 
chirurgii. Zapisawszy się na polonistykę, 

uczestniczył w słynnych spektaklach kra
kowskiego Koła Przyjaciół Dramatu Klasy
cznego. Chodził na zajęcia szkoły teatralnej 
Gabrielskiego - razem z Marią Malicką. W 

19 lQ zaangażował się do Teatru Ludowego, 
w 1911 do Miejskiego, gdzie dyrektorował 
Ludwik So.lski. Od 1913 pracował u Pawli
kowskiego. 

Zaciągając się w 1914 do „Strzelca", z 
którego powstały Legiony, Zygmunt Tem
pka pozostał przy teatralnym swym pseudo
nimie „ Nowakowski" Jeszcze w 1917, w 
pierwszym wydaniu swei powieści pt. „Wy
marsz" podpisał się przyszły autor „Gałązki 
rozmarynu" jako „Zygmunt Tempka-No
wakowski''. W późniejszych edycjach tej 
powieści, zapomnianej przez historyków 
literatury pozostał tylko „Nowakowski". O 
genezie powieści i perypetiach jej druku 
dowcipnie pisał później aucor w „Księdze 
pamiątkowej „Czasu", ogłoszonej w 1938 na 
90 lecie tego pisma: „Czas" złączony jest z 
moją ś.p. młodością, z moim debiutem lite
rackim ( ... ) Och, pamiętam chwilę, gdy sch
ludnie ubrany, w com ta miał, poszedłem na 
ulicę Św. Tomasza, którą z niewiadomych 
przyczyn wyobrażałem sobie jako wspaniały 
salon z lokajami w liberii. Tymczasem była 
to mocno zaniedbana nora, do której szlo się 
przez dziwne podwórko, przypominające 

sadybę Maćka Dobrzyńskiego (. .. ) O dziwo, 
nie czekałem dłużej niż kilkanaście sekund i 
woźny orzekł, że pan redaktor Starzewski 
prosi ( ... ) Pamiętam, że w jednej ręce trzy
mał herbatę, drugą robił notatki, trzecią 
podał mi w sposób niezmiernie uprzejmy, 
czwartą wycinał coś z gazety, piątą ... Tu 
przesadziłem odrobinę, ale był to człowiek 
naprawdę genialny: rzucił okiem na mój 
mizerny rękopis i kierując się dziwnym 
instynktem redaktorskim, od razu wyśledził 
miejsce wątpliwe pod względem stylisty
cznym ( ... ) Oszołomiony i stremowany na 
wylot, czekałem wyroku. 

- 14 halerzy od wiersza - rzucił sucho. 
- Mało I - bąknąłem z lekka bezwstyd-

nie. 
-50!-
- 60 - licytowałem, z wrodzoną skro-

mnością i nieumiejętnością sprzedawania 
się. 

- Zgoda. 
Mijały lata, aby co pewien czas usłyszeć 

od Starzewskiego zawsze te same, z uporem 
powtarzane, słowa: „Że powinienem pisać, 

pisać i tylko pisać. Teatr' Szkoda czasu i 
atłasu". Nie słuchałem, pisując tylko od 
czas u do czasu do „Czasu", między jedną 
premierą a drugą" Tymczasem bowiem na 
scenie krakowskiej, grał, reżyserował, a w 
1926 objął funkcję dyrektora. Nieraz zaba
wiał się w funkcje conferenc;:iera, które spo
pularyzował Jarossy. Ten naturalizowany 
Węgier mówił w Krakowie: „Byliśmy już z 
naszym teatrem na całym świecie. Nigdzie 
publiczność nie okazała się tak inteligentna, 
jak tutaj. Proszę mi wierzyć - ja tak wszę
dzie mówię". Nowakowski na jakimś kaba
retowym występie mówił o sobie: „Ma długi 
nos, długi włos ... i z pewnością ma długi". 

Nagle w 1922 roku, &elektryzowała Kra
kowian wiadomość, że słynny artysta teatru 
- doktoryzuje się z polonistyki, na podsta.
wie pracy z epoki pozytywizmu: „JózefNar
zymski i komedia społeczna". Uroczystość 
odbyła się solennie, w auli UJ . Przybyli 
notable, Boy napisał recenzję jak z teatralnej 
premiery. 

Mimo wszystko, dalsza kariera literacka 
poszła jednak w innym kierunku . Wpraw
dzie w latach 30-ych Dr Nowakowski napi
sa ł wstęp do edycji komedii Bałuckiego w 
wydaniu Biblioteki Narodowej, ale w 1924 i 
1926 grano komedie pana Zygmunta „Ta
jemniczy pan" (kpiny ze spirytyzmu) i 
„Puchar wędrowny". Dwie tylko konsek
wencje wynikły z doktoratu. Zwyczajem 
krakowskim, wszyscy ( także dorożkarze i 
kelnerzy) mawiali do pisarza - aktora 
„Panie Doktorze". Powtóre: dawny poloni
sta zachował idiosynkrazję do gramatyki i 
fonetyki, czemu dał wyraz w swych później
szych felietonach. 

Wróćmy jednak do młodzieńczego „Wy
marszu". Wyprzedza on o 20 lat, wysta
wioną w 1937 roku „Gałązkę rozmarynu" . 
Temat jest nieco podobny, dotyczy pier
wszych dni istnienia i walki Legionów. Ale 
tonacja tu - całkiem inna. „Wymarsz" ude
rza w ton entuzjazmu w rozdziale pier
wszym, by w następnych pokazać piekło 

marszów w upale, głodu żołnierskiego, a 
wreszcie walki morderczej, w której padają 
żołnierze, lub zostają ciężko ranni. Heroizm 
- ukazany prosto, bez patosu, sąsiaduje z 
okrucieństwem walki . 



Ułani w marszu, wg J. Świrysz Ryszkiewicza 

W 1929 Zygmunt Nowakowski podaje 
s ię do dymisji jako dyrektor sceny im. Sło
wackiego. Za jego dyrekcji, tuż po prapre
mierze w teatrze im. Bogusławskiego, u 
Leona Schillera, wystawiono „Achilleis" 
Wyspiańskiego, w formie inspirowanej przez 
słynne wazy greckie. Zagrano też „Akropo
lis", po raz pierwszy w tekście integralnym. 
Na rok Słowackiego, z okazji sprowadzenia 
jego zwłok na Wawel, wystawiono „Balla
dynę"; ze scenografią wielkiej malarki Zofii 
Stryjeń s kiej. Dyrektor wybrał sobie wyma
rzoną rolę Cyrana de Bergerac, odpowiada
jącą jego humorowi, trochę gorzkiemu - i 
formie okazałego nosa .. „ którym się chlubił. 
Ale finansowe wymagania Zarządu Miasta, 
powodują nie tylko porzucenie dyrekcji. 
Również - postanowienie, w myśl którego 
sławny aktor decyduje się całkowicie zosta
wić teatr - i nigdy do niego nie wracać. 
Jedynie żartem opisywał Nowakowski sen o 
telegramie młodego dyr. Niewiarowicza, 
proponującego zaangażowanie na scenę w 
Krynicy . W spomnienia o teatrze ożyły jed
nak w felietonach poświęconych np. Stani
~ lawie Wysockiej, Karolowi Adwentowi
czowi i Pawlikowskiemu. O tym ostatnim 
napisał felietonista, że gdyby nie cudzo
ziemska wymowa litery r i nerwowość, zos-

tałby aktorem. I że cały ogromny majątek 
wydał na teatr, podczas gdy inni - chcą na 
sztuce zbić majątek. Współczesnym akto
rom dokuczał trochę, np. Junoszy Stępow
skiemu, grającemu role szekspirowskie. Lub 
Osterwie, o którym dowcipkował z powodu 
roli w komedii Zabłockiego: „To już nie fir
cyk - ale vier und vierzig". 

Jedna z pierwszych powieści Nowakow
skiego dotyczy nagiego zastępstwa w teatrze. 
To „Start Edmunda Sulimy" Zawarł tu opis 
próby generalnej, która w myśl tradycji tea
tru jest nieprawdopodobnym to bałaganem. 
Ale właśnie ten pozorny nieporządek sta
nowi dobry prognostyk sukcesu. 

Wspomnienia młodości i dzieciństwa -
to wznawiany 15 krotnie i tłumaczony na 
wiele języków - „Przylądek dobrej na
dziei", oraz „Rubikon". Ta ostatnia powieść 
o tyle mi się wydaje ciekawa, że ukazuje 
nastroje lewicowe krakowskiej młodzieży 

około 1907 roku - a zarazem specyficzny, 
paradoksalny, osobliwy patriotyzm rzekomo 
->uper - lojalnych belfrów, toczących walkę 
z buntowniczymi uczniami, - ale i, w osta
tecznym wyniku, ratujących w opresji. 

NaJwi~cej sławy i rozgłosu przysporzyły 
Zygmuntowi Nowakowskiemu jego coty
godniowe, niedzielne felietony w popu-

larnym dzienniku krakowskim ,,Ilustrowa
nym Kurierze Codziennym", tzw. „!KC". 
Było to pi smo założone przed pierwszą 
wojną światową, przez przybyłego do Kra
kowa niezwykle sprytnego i pomysłowego 
profesora gimnazjalnego, który posiadał 
zmysł sensacji i interesu, umiał korzystać z 
każdej koniunktury, nie gardził żadnymi 
metodami: Mariana Dąbrowskiego. Szybko 
zwiększał on nakład, rozbudował pismo w 
cały, po amerykańsku pojęty, koncern prasy, 
w którym niemałą rolę odgrywał kryminalno
-sensacyjny „Tajny Detektyw". W 1926, po 
przewrocie majowym, red. Dąbrowski wstą

pił do rządowego stronnictwa B.B .W.R ., 
został posłem na Sejm i uzyskał takie stano
wisko, że - jak mówiono - nawet rozkład y 
jazdy kolejowej były dostosowane do potrzeb 
„IKC". Dąbrowsk i pojął w lot, ile mu może 
dać współpraca popularnego w Krakowie -
i w całej Polsce - byłego aktora, dyrektora i 
pisarza. Od 1930 felietony Nowakowskiego 
ukazywały się regularnie w „IKC', a wiele 
osób w całym kraju kupowało numer nie
dzielny, by przeczytać felieton, zaprawiony 
dowcipem i zmysłem aktualności. Sam 
Nowakowski opi s ał w jednym z felietonów 
przywileje, ale i niewygody związane z taką 
popularnością. Zbiory tych gawęd ukazy
wały się w formie książkowej u Gebethnera, 
a później w „Książnicy - Atlas". (Razem 7 
zbiorów) 
Oczywiście, smak mniej wybrednych osób 
musiał zrazu zaciążyć na poziomie felieto
nów Nowakowskiego. Na pewno redaktor 
czuwał nad tym, by ów głos niedzielny 
docierał nawet i do mniej wymagającego 
czytelnika. W pierwszych tomach dowcip i 
humor są nieraz wymuszone, operują ka
lamburem, grą słów. Odbiło s ię to np . na 
omówieniu mało popularnego zjawiska, ja
kim było powołanie Polskiej Akademii Lite
ratury, z inicjatywy i pod wodzą Juliusza 
Kadena Bandrowskiego. Powierzchowne 
oceny pisarzy tej miary, co Leśmian, Mi
riam-Przesmycki, Choynowski nie są, w 
istocie rzeczy, godne tak inteligentnego i 
dowcipnego autora, jak Nowakowski. Zwol
na jednak felietonista uniezależnia się od 
gorszej części czytelników. Zwłaszcza zbiór 
„Lajkonik" zawiera felietony godne najlep-

szej naszej tradycji tego gatunku. Są tu 
anegdoty o smaku wybitnie krakowskim np . 
o przyjęciu w sławnej rezydencji „Pod Bara
nami", u Potockich, podczas którego komuś 
z gości zginął portfel. Gospodarz gromko 
zawołał: Za służbę ręczęl Są i odważne, 
mądre, szlachetne głosy, w których autor 
broni słusznych praw emerytów „zabor
czych", krzywdzonych finansowo mimo 
zasług patriotycznych. Są wyrazy oburzenia 
w związku z przekupstwem, wywołanego 
rządami klik. Jest obrona przywódcy ludow
ców, znakomitego znawcy dziejów reforma
cji polskiej, prof. Stanisława Kota. Zapro
szony na sze reg odczytów do Holandii, 
badacz ten nie mógł przyjechać, ponieważ 
MSZ, mimo starań Ministerstwa Oświaty, 
odmówiło prof. Kotowi paszportu ulgo
wego ... na 4 dni przed terminem wyjazdu. 
Stało się to ze względów politycznych, gdyż 
prelegent należał do organizatorów akcji 
protestacyjnej przeciw procesowi brzeskie
mu. Nowakowski choć były legionista za
protestował felietonem, któremu dał wy
mowny tytuł „Skandal". Zapewne red: 
Dąbrowski, choć działacz prorządowy 1 

wydawca dbający o przywile je swego pisma, 
nie śmiał odmówić zamieszczenia felietonu , 
czując jak wielką atrakcję stanowi współp
raca Nowakowskiego z „IKC''. 

W 1933 roku na zamówienie firmy 
Gebethnera pisze Nowakowski książeczkę 
reportażową „Niemcy a la minute" , gdzie 
opisuje z obrzydzeniem i pogardą błyskawi
czne postępy hitleryzmu. Ale 1 scenkę, gdzie 
młody, blady z przerażenia, ale zdetermi
nowany człowiek rozdaje ulotki partii 
chrześcijańsko-centrowej „Za wolność 1 Za 
s łuszność ' Za demokrację 1 " 

To wszystko oświetla okoliczności, w 
których powstała sztuka naszego autora, 
wystawiona w 1937: „Gałązka rozmarynu". 
Trzy lata wcześniej, pod tym samym _tytu
łem, dał on felieton pełen wzruszenia na 
temat słynnej krakowskiej rewii , 14 pułków 
kawalerii, której świadkiem był Piłsudski. 

W sztuce, naszkicował obraz wydarzeń z 
pamiętnego sierpnia 1914 roku , wolny od 
latwych złudzeń czy uniesień. Znał z włas
nych przeżyć, nastrój krakowski. Pamiętał 
entuzjazm młodzieży i starszych, na widok 



pierwszych po przeszło !OO latach formacji 
polskich, wyruszaJących przeciw zaborcy. 
W szeregi „Strzelca" zaciągają się wszyscy. 
Zdrowi i chorzy, młodzi i starzy. N ie bez 
sympatii ukazuje autor swego kolegę po pió
rze, przyszłego twórcę „Obrony Ksantypy", 
Ludwika Hieronima Morstina. Nie wyma
wiał on litery „r", „grasejując" z francuska. 
Opowiadano, że kupując bilet kolejowy z 
Poznania, wymienił Kraków jako stację 

docelową. Kasjerka zdezorientowana zapy
tała: 

- Czy pan jedzie do Krakowa, czy do 
Kłakowa? 

- Przecież mówię pani, że do Kłakowa, 
a nie do Kłakowal Ale ten sam Morstin, 
walczący pod pseudonimem „Sasa", doka
zu1e cudów odwagi i - fizycznej wytrzyma
ło śc i. Zawsrydzał nawet kolegów wychowa
nych w warunkach trudniejszych. 

Z drugiej strony, do Strzelca czyli 
późniejszych Legionów, zapi s ują się i chłop
cy z krakowskich peryferii, których humor i 
zaciętość autor znał dobrze, jako wychowa
nek tzw. „Półwsi Zwierzynieckiego", czyli 
tej części ulicy Zwierzynieckiej, która się 

ciągnie od mostu Dębnickiego. ~ie brak i 
górali, prawdziwych czy symulujących. Jak 
w anegdocie, kursującej o generale Galicy, 
króry w larach 30-rych odbierał w Nowym 
Targu rewię juhasów. Jeden z nich swą 

pos tawą szczególnie Galicy zai mponował. 
- A wy, gazdo, pochodzicie z jakich 

okoli c) - spytał dygnitarz - A z kancelarii 
adwokackiej , panie generale 1 - odpowie
dział dziarski pseudo-góral. 

Pełni enruz jazmu ochotnicy - L gio
ni śc i (na razie „Strzelcy" ) przekraczają gra
nicę carską i odbywają triumfalny prze marsz 
do Kielc. Tutaj niespodziewanie napotykają 
na trudności ze strony pewnych grup. 
Szczególnie starszych. Zarysowują się róż
nice „9rientacji" i poglądów, nieuniknione 
po 120 latach zaborów. Ju ż w „Wymarszu" 
bohater mówi o swym WUJU, który nie mógł 
uczestniczyć w Powstaniu Styczniowym -
ponieważ miał wredy zaledwie dwa lara . 
Teraz, na zaangażowanie s ię do Legionów 
jest już za sra ry. „Co za pech 1" myśli ironi
cznie bohater, noszący pseudonim romanty
czny: Konrada . 

Różnice pokoleń to jedna z przyczyn 
podziału w społeczeństwie. Są i inne, filozo
ficznej natury (zarysowujące się już w dro
gim autorowi „Gałązki rozmarynu" -
arcydziele Wyspiańskiego, „Wyzwoleniu") 
- naród dzie li się na „aktywistów" i „pasy
wistów"; tych, którzy wierzą w możliwości 
działania i sceptyków. Są różnice polityczne, 
podziały na zwolenników sojuszu z Au s trią, 

wierzących w możliwość stworzenia pół

niepodległego Państwa Polskiego, na wzór 
Węgier. Oraz na tych, co chcieliby zaufać 
dobrej woli Romanowów, reformujących 
swe Imperium i przyrzekających wyzwole
nie Królestwa . Są tacy, którzy nie wierzą ani 
mocarstwom centralnym, ani Ros1i - zapa
trzeni jedynie w Anglię i Francję (ew. w 
USA) . 

Istnieją wreszcie różnice społeczne. Pił
sudski i jego zwolennicy uchodzą za „ lud zi 
lewicy". Nie darmo wywodzą się z frakcji 
PPS, króra w 1905 organizowała partyzantkę 
w zaborze rosyjskim. \Yystarczy przeczytać 
ws pomnienia Tadeuszowej Gałeckiej (żony 
Andrzeja Struga), która z mężem zamiesz
kała z początkiem naszego stulecia w Kra
kowie, przy ul. Retoryka. Opowiada ona o 
sugestywnym oddziaływaniu Piłsudskiego, 
chodzącego „od ściany do ściany" (przyz
wyczajenie z czasów więziennych) i nazywa
nego „Piękny·m Panem". Bywało tam towa
rzystwo wyraźnie lewicowe, ze Sławkiem, 

Daszyńskim i Srrugiem. 
To nieścisłe, co pisał Srefan Kisielewski 

(a przed nim Srefan Arski), że Piłsudski 
nigdy nie czytał Marksa. Wystarczy zajrzeć 
do Pism Zebranych Marszałka, ogłoszonych 
tuż przed ostatnią wojną. Piłsudski w jed
nym z artykułów tajnego „Robotnika" anali
zuje „Kapitał". Opowiadano wtedy, że carat 
zażądał od Austrii ekstradycji niebezp ie
cznego rewołuqonisty, jakim był Józef Pił
sudski, uciekinier z X Pawilonu. Wiedeń 
posłał sprawę do namiestnika Galicji, któ
rym był wtedy prof. Bobrzyński. Ten zapy
tał referenta: 

- Jak Piłsudski pojmuje socjalizm? 
- Jako stosunek pracy do kapitału 

padła odpowiedź 

- Wobec tego, może zostać. U nas nie 
ma ani pracy, ani kapitału. Niemniej , przy-

-. 

W oczekiwaniu nieprzyjacielskich samolotów 

sz ły Komendant był powszechnie uważany 
za człowieka lewicy , zwłaszcza_, gdy zrezyg
nował z funkcji d yrektora Wojskowego 
Departamentu Rady Stanu, powołanej przez 
Austrię i Niemcy. Szczególnie, gdy odmówił 
przysięgi na wierność Państwom Central
nym i zos tał aresztowany oraz skazany na 
uwięzienie w Magdeburgu. Tak było aż do 
1926, gdy soqali śc i 1 ' komuniści poparli 
przewrót majowy. 

Refleksem tych zagadnień jest „Gałązka 
rozmarynu". Najistotniejszym problemem 
tej sztuki jest geneza i narastanie dążeń nie
podległościowych w polskim społeczeństwie. 
Autor nie ukrywa różnic politycznych, oby
czajowych, społecznych, a nawer języko

wych. Kelnerka w kawiarni kieleckiej używa 
wyrażenia „Pan uważa?", w znaczeniu „Pan 
sobie życzy?", jak się to za naszych jeszcze 
czasów działo w Warszawie. Ludzie z kra
kowskich peryferii mówią i śpiewają (np. o 

chusteczce) akcentem swego miasta. Górale 
(i pseudopodhalanie) przemawiają swą gwa
rą. Jak i ciocia ze Stanisławowa. Ale wola 
zjednoczenia i marzenie o wolności, przez
wyciężają wszelkie różnice oraz opory. 

W l 939 wyjechał Nowakowsk i przez 
Budapeszt i Genuę do Paryża, gdzie został 
członkiem Rady Narodowej i współredakto
rem „Wiadomości Polskich". Po kapitulacji 
Francji osiadł w Londynie, pisywał książki 
dla młodzieży, nowe sztuki i felietony. Przez 

radio mówił o historii i literaturze polskiej, 
szczególnie o Krakowie. Wspominał, że w 
rod zin nym mieście mógłby wszędzie trafić z 
zawiązanymi oczyma, że pamięta dźwięk 

każdego krakowskiego dzwonu. A po śmier
ci, chciałby być pochowany„. na polu kar
nym „Cracovii", gdyż nawet w zaświatach, 
chciałby bronić bramki swego„. ukochanego 
klubu. 

Wojciech Natanson 
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Obszar głównych <Liałań oddziałów J. Piłsudskiego od sierpnia do końca g rudnia 1914 r 

GRZEGORZ SINKO 

U ŹRÓDEŁ „GAŁĄZKI ROZMARYNU" 
ZYGM UNTA NOWAKOWSKIEGO 

Kiedy Gałązka rozmarynu ukazała się 
9 listopada 1937 roku na scenie Teatru Pol
skiego w Warszawie, a 23 grudnia tegoż 
roku w te;urze im. Słowackiego w Krakowie, 
zawdzięczała swój natychmiastowy wielki 
sukces zarówno fachowej wiedzy teatralnej i 
talenrom autorskim Zygmunta Nowakow
skiego, jak też, w znacznym stopniu, jego 
ukształtowanej przez życiorys osobowości. 

Poparcie oficjalne, choć go nie brakowało , 

ani nie było sztuce potrzebne ani też nie 
odegrało większej roli. 

Gałązka powstała w wyniku dokonanej 
kilka lat wcześniej oceny sytuacji w teatrze 
polskim, przy czym paradoks stanowi fakt, 
że do tej oceny pobudził Nowakowskiego 
przykład dramaturgii radzieckiej, której 
sporą dawkę pochłonął w czasie wycieczki 
do ZSRR w grudniu 1933 roku, opisanej 
następnie w felietonach w IKC, zebranych 
potem w tomik pod tytułem W pogoni za 
formą. Stw ie rdzając wysoką ideowość sztuk 
obejrzanych w Moskwie, sprawozdawca 
akcentuje kontrast: „przez sze snaście lat 
polska literatura dramatyczna nie zdobyła 
się ani na jedną sztukę, która by pozytywnie 
ustosunkowała się do naszej rzeczywistości, 
która by w artystyczny, czy od biedy choćby 
tylko propagandowy sposób umiał a wydo
być elementy twórcze, podkreślić wysiłek 

Polski odrodzonej, dać obraz naszego życia 
lub jego epizod bodaj. Stać nas na reper
tuar dla kabaretu , dla rewii , ale nie dla 
sceny" . 

Wizyra w ZSRR s tała się dla Zygmunta 
Nowakowskiego me tylko bodźcem do pod
j ę cia działań na terenie dramaturgii polskiej, 
ale w pewnym sensie dostarczyła mu rów
nież wzorów. W pracy zamieszczonej w 
tomie Romantyka rewolucyjna w sztuce 
( l 974) Stanisław Marczak-Oborski zwrócił 
uwagę na związki Gałązki rozmarynu z 
nową dramaturgią widowisk rewolucyjnych, 
pisząc: „(~ztuka) wiernie przenosi i powta rza 

sc hemat owej dramaturgii, tyle, że tcnJcncjt; 
rc"·olucvjn~\ z1,ct;:puJl' polską legionową tra
Jyc ją nicpoJlcglo\cin,,ą " Dodać h' tu 
można, że :\owakowsk1 nic powtarza sche
matów, lecz twórczo inspiruj e si<; przykla
Jem: wprowadza w sposób epicki kolejne 
obrazy, któ re odbijają dzianie się wielkiej 
historii oglądanej z perspektywy jej sze re
gowych uczestników. Zbiorowym „bohate
rem" sztuki jest pluton strzelców, potem 
legionistów, i trzeba tu podziwiać umiejęt
ność autora w nadaniu całości zwartej kons
trukcji. Poprzez epizody, ogniskujące histo
rię w losach i przeżyciach grupy ludzi, 
przewijają się łączące wątki: miłość inteli
gentki Sławy do górala Juhasa (zresztą, 1ak 
się potem okazuje, posiadacza szwajcar
skiego doktoratu), ukaranie py szałka Zado
ry , ponura tajemnica Betona i humorysty
czne perypetie Ciotki ze Stanisławowa. 
Zainteresowanie widzów nie słabnie do 
o~tatka. 

Jak przystało na popularną sztukę , wy
s u;pujące w niej postacie poddają się łat
wemu rozszyfrowaniu, ale nie srają s ię ani na 
chwi lę papierowe. Stworzone przez znako
mitego teoretyka i praktyka scrny (Zygmunt 
K owakowski miał w swej biografii zarówno 
doktorat w zakresie dramatu, jak okres 
aktorstwa i dyrektorowania w teatrze) sta
nowią te posracie bardzo wdzięczne zadania 
dla aktorów. Wymagają przede wszystkim 
umiejętnośc i grania na uczuciach widzów, 
zmuszania ich do śmiechu i do łez, połączo

nego z taktem i unikaniem tanich efektów; 
takich właśnie aktorów oglądał piszący re 
słowa na prapremierze krakowskiej przed 
przeszło czterdziestu ośmiu laty. 

Świadomość celu i posiadanie środków, 
aby ten cel zrealizować, to na pewno wiele, 
ale w wypadku Gałązki rozmarynu na 
sukce złożyło się coś więcej. Auror, choć 
jego s łu żba w polu nie trwała długo, był w 

Oleandrach w dniach sierpniowych 191-1 



roku, a to, co przeżył wred y i w na s ri;:puj ą
C:\ ch J'Otcrn tygod niach opisał w noweli W y

m a rsz drukowanej v1· „C :zas ie " w 1917 roku 
1 11 zno wionej w r. 1937. \X' ra1. z powstałymi 
późnie1 po\1·ic ,c1arni autob iogra ficzn ymi 
Przylądek dobrej nadziei i Rubikon ) 

'tanowi Wymarsz pewną cało,ć : bohater, 
którego dzicc iń s 11·0 i lata sz kolne ogląda -

1i,;my ". powie śc iach , b ierze w noweli udział 
11· ćwiuc n iac h Strze lca i wyru sza na wojn.,: 
pod pscudonimt" m Konrad a jako siedcmna
\ LOlctni matur1.y,ta. Ranny na froncie ( jak 
się można donw ~la · - w bitwie pod 
La>karn i z końcem paźdz i ern ika 191 4) Ko n
rad trafia do laza retu w W iedn iu, gdzie 'i po
tyka '>i<; /. matką cwakuo\\' a ną z twierdzy 
krakow~k ic j. W odwróconym porządku pub
likacp try logia Zygmunra 1 ' o wa kowsk icoo 
poka1.uj e d zieciństwo i wczesną młodość 

pokolc n1a , k tóre z \\'ybuchem picrw '->ZCJ 
wojny ~\\ iatowcj wesz ł o w dorosłe życic i 
1.arazc11J w nową epo k;;: ś w iata. 

W ymarsz napi sał d w udziestokilkulatck 
daj9c świadectwo niedaw n ym własnym 

przeżyc iom. Punkr wiJzcnia auto ra pokrywa 
si~ całkowicie z pu nktem widzenia bohatera , 
powodując że nowela stanowi niewątpliwie 
wicrm· zapis postawy i sposobu myślenia 

mlod1.i <: i.y pobkicj, która " tamtych gorą
cych d niach zawierzyła Józefowi Pił s ud
skiemu. :-.: 1c ma w tek ście Kowakowskiego 
hag iog ra li i, pato,u , czy tworzenia kgend y, 
nic ma mo wy o pat riotycznych deklaracja h 
- 1.asadniuc p rawy i postawy są dla autora 
równic bezdysku syjne i nic wymagające 

komentarzy, jak dla jego porte-parole 
't rzclca Konrada . Komendant jest wzmian
kowany jeden jedyny raz Jako ktoś, na CZYJ 
widok wszyscv pn;żą się bezw iednie, kto 
rzuca "yruszaJącej o świcie pierwszej kom
pani i kadrowej ty lko jedno s łowo: „Win
'izuJę'" 

Po stawa autora powracającego do tema
tu po dwudziestu latach w Gałązce roz
marynu n ic u leg ł a zmianie, mimo że obraz 
wstał rnaunic rozszerzony i przekształcony 
na dramat, zaś indywidualnego boh ate ra 
za· iąpiła grupa. Podobnie 1ak nowela, sztuka 
zachowała charakter bezpoś redniego świa

dccti•a c hwili, Jo której się odnosi - mówi 
o wyJ ~1ncniach tak , jak je widzieli ich 

uczc\tn icy, bez nagi nania czegokolwiek do 
późnicj <.,zy..:h potrzeb. C harakte r d oku m entu 

myśle ni a i po5taw młodz ieży , któ ra w r. 
19 14 uucila na wie lki >(O) swoje losy, 
zapewni a Gałązce rozmary nu trwałą war
tość· 

Ka niekoniunkturalny charakter sLtuki 
1. ł oi.yły się t akże inne przyczyn y zwi ązane z 
osobą auto ra . Z yg m unc Nowakowsk i po
c h od z ił z te ; częśc i Pobki, któ ra nigdy w 
swej hi >tor ii nie znalaz ła s i ę w obn; bie 
w p lywów b izantyjskich. Rozmaite wyczyny 
rod m z tego k ręgu , które w latach trzydzie 
s tych rozszerzały s ię na cały kraj , bud zi ły 

jego W'-> tri;t , wielok rotnie i dobitn ie de mon~

trowan y w fe lietonach. O fic jalnym kul tom 
poś więcił na przykład fe lieton pod tytu łem 
Biało-czerwony standard posw 1ęcony 

zbiorkowi w ierszy i przemówie ń „na ok azje 
od św. Józefa do św . Ignacego". Zarówno 
więc doświadczen i e życiowe , jak Lwiązana z 
pewnym kn;:giem ku ltu rowym posta wa au
to ra, ~k utecznie ochroniły Gałązkę roz
marynu przed osunięciem się w pro pa
gand<;:. 

Na wznowienie czekała Gałązka d ługo. 

W li >to pad zie 1982 wystawił ją teat r im . 
Ja racza w L odzi, za' o hec ne p r zedstaw ienie 
w tea trze Rozmaności jest drugim po woj
nic. Tam , gd zie ~ z nika i e~t na jbardz iej na 
miej scu, gd zie żyją jeszcze ś wiadkowie je li 
nie wymar~zu d o Oleandrów , to p re m iery w 
teatr ze Slowackicgo , nie udało s ię nieste ty 
doprowadz ić do wznowien ia. Równ ież cała 

pozostała twórczość Z ygm un ta Nowakow
'ikicgo pozostaje dotąd w cieni u. \X1ydano 
ty lko Przylądek dobrej nadziei w roku 
i 968 i wybór fe lietonów w r. 1975, nic 
doczeka ł sit;: wznowien ia Rubikon ani S tart 
Edmunda Sulimy - najlepsza z i s tn i eJą
cych polskich pow ieści teatra lnych. T rudno 
jest odpowiedzieć na pytanie, cu z emigra
cyjnej twórczości Zygmunta N owako wskie
go nadawa ł by s ię w tej chw ili do przed
ru ku , ale niewątpliw ie i tu ta j można zna leźć 

godne uwag i pozycje. W sumie chodzi 
zarówno o cdycJ ę tek tów , jak o przyw róce
nie polskie j świadomośc i ku ltu raln e j i pa
mięc i narodowej całokształtu działalności 

człowieka, któ ry pracę p ióre m łączył z dz ia
łalnośc i <! s połeczną i któ ry w poprzedzaj ą-

cym wojnę dziesięcio leciu stał się niemal 
in s t y tucją. Zygmunt Nowakowski dobrze 
za służył s ię lite ratu rze polskiej, ludziom 
oraz sp rawom, co J o któ r ych , jak mÓ \\· i 
młodzień zy hoharc r Wymarszu, „d wóch 
zdań być nie może". Wokół wa noś<: i, które 
bronią s i ę same nic trzeba czynić wie le 
hałasu i krząraniny; do · ć jest pozwo li ć, ab y 

autor mógł przemówić Jo cz\·tc:lników 1 d<> 
widzów . Obecne przestaw ienie jC '->l , choć \1 

ramach ogr311iczonych Jo 1cdn c j nic:wiclkiL·1 
widowni , uJzic lenicm mu glo,u, na które od 
tak da\1·na oczcku1c. 

Grzegorz Sinko 

Prapremiera G ałązki rozmar,'nu" w T eatrze Polskim w Warszawie (9 XI 19 ~7 r.I. lmccnitac ja i rcżpc n,1 
- Aleksandc;' Węgierko, deko.racj e Sta ni ~ law Sliw iński. OJ lewe j: Ob. Wilk - J Zicj cw,k i, J. Słowikowski -
A. Buczyński, Ciocia - H. Buczyń s ka, Ob. Juhas - ] . P ichc lski, Ob. Grottger - J. Roland , Ob. Histrio -

]. Kreczmar 
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dr HENRYK WIELECKI 

Siwe mundury Legionów Polskich 

Żołnierze Legionów Polskich. Rys. Józef Świrysz Ryszkiewicz, 1916 

Od upadku powstania listopadowego w 
1831 r. Polska nie miała regularnego wojska. 
Przes tał też istnieć mundur polski jako sym
bol istnienia państwa i jego siły zbrojnej. 

I oto zbliżała się „wojna powszechna", o 
którą prosił Adam Mickiewicz w „Litanii 
pielgrzyma", a broń i orły narodowe znów 
mieli podnieść Polacy, by wybić się na nie
podległość. W zaborze austriackim powstały 
liczne polskie organizacje wojskowe sposo
biące młodzież do przyszłego czynu orę

żnego. Tam też w Związku Strzeleckim, 
Strzelcu, Drużynach Bartoszowych, Pol-

. skich Drużynach Strzeleckich i Polowych 
Drużynach Sokolich powstały zaczątki 
przyszłego munduru Legionów Polskich. 

Już w 1912 r. krakowski Strzelec przyjął 
jako jednolite nakrycie głowy szarą macie
jówkę wziętą z tradycji życia codziennego, 
„uwojskowioną" później orłem narodowym 
trzyma)ącym w szponach tarczę. W następ
nym roku ustalono wzór munduru strzelec
kiego barwy szarej ( później szaroniebie
skiej ), o kroju modnego wówczas ubioru 
turystycznego_, bez naramienników, ze 
spodniami zwężonymi od kolan w dół, do 

których noszono długie skarpety, ztylpy, 
buty lub owijacze i trzewiki. Wobec braku 
oznak wojskowych, zastąpionych barwnymi 
sznurami do gwizdka, woj skowego charak
teru nadawał remu ubiorowi żołnierski pas 
skórzany, austriackie ładownice, tornister
plecak, chlebak i czasem łopatka . 

Podobne w barwie i k roju mundury 
przyjęli członkowie innych wyżej wy mie
nionych organizacji, dając na okrągłe czapki 
lub rogatywki swoic sym bole organizacyine, 
zawsze z wizerunkiem orla. W tych ubiorach 
z łącz yli si ę oni 3 sie rpnia 1914 r. w Krako
wie, by z Oleandrów ruszyć 1ako pierwsza 
kompania kadrowa na ziemie " kongre ówki" 
z zadaniem rozpalenia powstania przeciwko 
Rosji . W przypadku napotkania prze ważają
cych sil wroga, żołnie rze mieli schować 

czapki z orłami , które w razie zetknięcia si ę z 
wojskami własnymi-posłużyć miały jako 
znak rozpozna w zy . Strzelcy od mówi li na
łożenia nakazanych opasek czarno-żółtych 

austriackiego pospolitego ruszenia, które 
miały dać im status j eńców woiennych na 
wypadek wz ięcia do niewoli. 

Tymczasem kompania strzelecka roz
ro s ła się w l pułk, a następnie powstały l ,I I i 
III brygada L gionów Polskich. W ciężkich 
frontowych warunkach zdarły się mundury 
strzeleckie, o których ś iewali żołnierze: 

iwc kabaty 
D uch w nich rogaty, 
Hej strzelcy · 
M orowcy· wielcy. 
S iwe mundury 
A w butach dzi ury, 
Hej st rzelcy 
Morowe ' wie lcy . 

Za pieniądze zbierane przez Polski Skarb 
Woj skow y, w kraju i za gran icą, organizo
wano zakup umundurowania austriackiego, 
szyto mundury, czapki i kożusz ki, produ
kowano ekwipunek i obuwie. Według roz
kazu wydanego 27 sierpnia 1914 r. o utwo
rzeniu Legionów Polskich ich ubiorem miał 
być „mundur iwy w kroju i formie, jaki 
noszą polskie związki strzeleckie ... Oddziały 

nie maią sztandarów. Oficerowie nie otrzy
mają szarż, noszą tylko tytuł swej funkcji" 

Rozpoczął się drugi etap rozwoju mun
duru legionowego, któr go b azą było zaopa-

trzenie austriackie. Jednocześnie podjęto 
wy s iłki zmierzające do nadania mu więcei 
narodowych cech polskich, pojmowanych 
różnie w obu brygadach legionowych. 

I brygada Legionów Polskich, dowo
dzona przez brygadiera Józefa Piłsudskiego, 
podkreśl ała daleko idącą odrębność w zwy
czajach, symbolice i ubiorze. Demonstra
cyjnie kontynuowano w niej strzeleckie tra
dycje ze zwrotem „obywatela", salutowa
niem po polsku dwoma palcami a także 
wymyślono własne oznaki stopni . W II bry
gadzie i w innych formacjach legionowych, 
stosowano regulaminy i oznaki oparte na 
wzorach austriackich, tytu łowanie „per pan" 
i salutowanie całą dłonią . Najbardziej wido
czna różnica między brygadami zaznaczyła 
się w nakryciach głowy. Żołnierze brygady 
Pił s udskiego, a także jego zwolennicy w 
inn ych brygadach , z upodobaniem nosili 
okrągłą maciejówkę z orłem strzeleckim bez 
korony, podczas gdy w innych formac1ach 
noszono zalecane przez wojskowe władze 

austriackie miękkie rogat ywki z orzełkiem w 
koronie i inicjałami „L " na tarczy. Odmian 
tych rogatywek było kilka; co pułk ro inna 
moda i przydomek związany z nazwiskiem 
dowódcy np . „rojówka", „ostojówka", „gali
cówka". P rzeciwnicy rogatych czapek nazy
wali je z ło ś liwie „habsburska-jagiellońskimi 
kom promi sówkami" , jako skrzyżowanie aus
triackiej polowej „kapucy" z polską konfe
deratką. 

In ny m charakterystycznym elementem 
oznak I brygady był wprowadzony w paź
dzierniku 1914 r. karmazynowy wężyk na 
kołnierzu dla oficerów młodszych i w rok 
późn iej srebrny dla oficerów starszych. Było 
ro nawiązanie do dawnego polskiego moty
wu zwijanej srebrnej wstążki (tzw. wężyka), 

który wyróżniał od XVIII wieku polskie 
mundury generalskie. 

W końcu 1914 r. w Legionach podjęto 
próbę wskrzeszenia dawnej tradycji pol
skiego munduru ułańskiego. Uszyto więc 
ułanki, charakterystyczne kurtki o dwu rzę
dach guzików, z amarantowymi wyłogami i 
licznymi wypustkami. Postarano się o ko
żuszki kawaleryjskie noszone według mody 
hu sarskiej na lewym barku, a związani z 
Legionami artyści malarze - Stefan Felsz-



ryński i Zygmunt Rozwadowski zaprojekto
wali dwa typy rogatych, wysokich czapek 
ułańskich na wzór dawnej kawalerii nar
odowej i ułanów Królestwa Polskiego. Sięg
nięto też po starą, stuletnią matrycę do tło
czenia pięknych, dużych orłów ułańskich do 
tych czapek. 

Oryginalnie ubrani kawalerzyści I i 2 
pułku ułanów Legionów Polskich, tak chęt
nie malowani przez wielu ówczesnych arty
stów z Wojciechem Kossakiem na czele, w 
rzeczywistości wojennej i frontowej prezen
towali się nie tak malowniczo i romanty
cznie . Ułan 1 pułku tak wspomina rok 1915: 
„Nie miałem ułanki, ale połowa moich kole
gów nie miała ich również. Nie miałem 
kożucha, wysokich czap ułańskich nie po
s iadał cały 3 szwadron. Gdy nastały chłodne 
noce, wielu moich kolegów przyodziewało 
s ię w szare, czy bure świtki chłopskie rekwi
rowane na wsiach „." 

Podobnie ubogo przedstawiała się reszta 
legionowego wojska, które w ciągłych wal
kach i w okopach od jesieni 1914 r. do 
wiosny 1917 r. zdarło mundury i buty. 

W lecie 1916 r. narastały w Legionach 
objawy niezadowolenia i zaniepokojenia co 
do losów sprawy niepodległości Polski oraz 

. żądania dalszego spolszczenia legionowego 
munduru. W pułkach II i III brygady 

demonstracyjnie zaczęto odrzucać austriac
kie oznaki stopni i nakładać polskie na wzór 
I brygady z maciejówką, wężykami na koł
nierzu i z orłem na klamrach pasów. Legio
nom zezwolono te ż na posiadanie narodo
. "Ych sztandarów. 

Wydarzenia polityczne w końcu 1916 r., 
w tym proklamacja niemiecko-austriacka z 
5. XI. 1916 r. zawierająca obietnicę odbu
dowy Polski, zmieniły los Legionów, które 
oddane zostały pod dowództwo niemieckie a 
ich mundury przybrały niemiecką barwę 

„feldgrau", czyli szaro-zieloną. W kwietniu 
1917 r. wydany został nowy przepis mun
duru dla Legionów, które od tej pory nazy
wać się miały Polską Siłą Zbrojną. Za 
odmowę przysięgi na wierność braterstwu 
broni z armią niemiecką i au s triacką, Legio
ny zostały rozwiązane w lipcu l 9 l 7 r. 

Ich mundur zachowany przez żołnierzy 
w obozach internowania, używany w two
rzonych nowych oddziałach Polskiego Wehr
machtu był pierwszym ubiorem wojska 
Odrodzonej RzecŻypospolitej w listopadzie 
1918 r. i służył mu jeszcze w latach WOJny o 
granice powstającego niepodległego pań

stwa, do czasu wprowadzenia nowego ubio
ru, dzisiejszej barwy khaki , w końcu 1919 r. 

dr Henryk Wielecki 

„Śpij kolego w ciemnym grobie, 
niech się Polska przy ś ni tobie" 

wg. J. Świrysz Ryszkiewicza 

ZYGMUNT NOWAKOWSKI 

PANI PREMIERA 
(Z psychologii tremy autorskie j) 

\X' różcnic z gałązki roLmarrnu· 

- Pó1Jzic, nic pójdzie, 
pó jdzie , nie pójd zil' ' ··· 

Rys . M . Pio t ro wski 

Z wróżb , jakie po przed z ił y re;- ~'rem icą 

scosunkowo młodego auro ra, tylko jedna 
jedyna by ła dobra, ta mianowic ie , że akco
rom sztuka bardzo s i ę nie podoba ła. l\a 
s zczi;:ścic, wszyscy, ale to wszvscy, \\' czam
buł skrytykowali ją nader ostro, wiadnmn 
zaś z doświadczenia, że j eż eli aktort: y c:hw aLi 
sztuk<; i swo1e role JU Ż podcza' próby CZ \ ' t a

nej, generalna klapa jest r zeczą naj zupcłrncj 

pewną. Zawsze tak było l I n a odwrót, jeżeli 
gani ą sztukę w s ło wach możliwie soczv-

' lych , po, lugu j ąc \ i<; pod .itlrcscm jej '::imcj i 
autora harn 11\'mi epitetami z ; akrc-.u ana
tomii porówn awc:zci , nale ży ' Pod zic \1·ać ' i\ 
murowanego >ukccsu . 

I nnc JCdnak wróżhv nic przcdstawialv 
'i<; bynJ1rnnic1 pomyś l ni e . :-.: ie mó\\'i <; o 
d rob iazgach, ale au tor, wyjeżd ż a jąc do ' to
liL·y na p róbt; generalną, ~ potkał tu.i pud 
hra m<\ kobietę leciwą nio sąc ą pm te naczynie 
w rękac h. Niedobry znak przed premie rą ' 
Co gorsza, gdy autobu' , Lotu" d'lj„7,1 ; ,> 



już do lotni ska, wielki, bury kot, trochc; 
jakb1· leszczkowski w kolorze, przeciął mu 
drog'c; na poprzek. Znalazłszy sii;: ted y w 

Lockeadzie, młodociany autor puścił folgę 
czarnym myślom, których opi;:tańczy bieg 
można by przedstawić w następujący spo
sób: 

- Zleje nini'"c Boy, zleją „Wiadomości 
Literackie" , a narodowa prasa na pewno 
jeszcze totalnie poprawi! Zaiste, lepiej było
by ulec 1akicj ś katastrofie powietrznej 1 To 
1.apcwniłoby mojej sztuce reklamę , a może 

nawet i życzliwe przyjęcie tak u P.T. Publi
cznośc i, jak u najgorszych, najbardziej 
krwawych kr.ytyków „ Przecież mieliby 
absolutną gwar.a ncję , że ju ż w życiu nic wię
CCJ nic spłodzc; i napisalib y w sposób Ciepły, 
'>erdeczny, łącząc recenzję z nekrologiem„. 
„Sztuka przedwcześnie zgasłego pisarza 
zdobyła wstępnym bojem „ ." A tak) Zerżną 
bez miłosierd z ia! 

Zrobiło mu s ię czarno przed oczyma i 
płyn ą ł dalej na wzburzonej fali zwątpienia. 

- W ogóle po diabła ciężkiego napisa
łem te; sztuki;) A najgorszy ze wszystkiego 
jest tytuł 1 Tytuł ociekający łzawym senty
men tem„. Także pomys ł 1 Co tydzień muszę 
wymyśleć jaki ś nagłówek barwny , interesu
jący, frapujący, czyli rocznie fabrykuję z 
górą pięćdziesiąt tytułów i właśnie teraz nie 
mogłem już wpaść na inny koncept, jak 
tvlko na re; nieszczęsną Gałwzkę 1 ., Gdybyż to 
przy najmniCJ była porządna gałąź 1 Ale taka 
kru cha gałązka' l'\awet powiesić s ic; na niej 
nic można„ 

Jak na złość, katastrofy nie b y ło i autor 
doleciał szczęśliwie do s tolicy. Podczas 
próby generalnej s twierd z ił, że JeSt człowie
kiem zgoła niepotrzebnym tak na św iecie w 
ogóle, 1ak i w teatrze. W oczach grających i 
w oczach pe rsonelu technicznego czy tał 

niemi· w1Tzur: nil'. dość, że napi s ał taką 

koluhryn~, taką kobyłę w pięciu obrazach i 
jesz.cze przyjcżdża 1 Smutny, zgarbiony, pę
ta! s i~ po garderobach, po kulisach, po 
widowni, pytając · samego sich ie: „ Zali 1a 
ic'>tem autorem tej botaniczne) sztuki) I" l'\ic 
poznawa l jej zupełnie. Ro zmaryn, Przecież 

nigd1 w życiu na oczy nic widział tej rze
komo popularnc1 rośliny I I pytanie , czy ona 
ma ga łązki' „Romwrznus ufficlnahs, ro ś lina L 

rod ziny Lablawe, zawsze zielona krzew inka 
o zapachu aromatycznym„." Tak pisze 
encyklopedia Trzaski. „Zawsze zielona" 
Hm, to s ię jeszcze pokaże 1 

- Aromatyczn y zapach! l\'ie wąchałem 

nigdy tej krzewinki, a teraz dopiero pową
cham 1 W recen zjach!„. 

Tymczasem w teatrze , jak wielki i pusty, 
pachniało czym ś zupełnie innym, ale nie 
rozmarynem„ U nosiła się jakaś woń ciężka i 
nieznośna. Autor nie potrafiłby jej okreś lić i 
dopiero po drugim akcie próby zrozu miał, 
że jes t to gromniczny swąd tzw. klapy. 
Zapach ren ciążył ołowiem nad całym gma
chem . 

- Panie autorze„. 
- Słucham! - drgnął na dźwięk tego 

idiotycznego tytułu. 
- Pan Jaki ś blady, panie autorze 1 Czy by 

nic przynieść panu autprowi kawy 1 To 
podobno dobrze robi„. Sp. Pertyńs ki za
wsze pijał podczas próby genralncj „. Toż 
samo Zalewski. Panie świeć nad Jego duszą„. 
Z ży jącyc h autorów także Kiedrzy ńs ki , 
tud zież„. Przynieść panu autorowi) 

- Proszi;:I 
Nie robiła mu dobrze ta kawa, ale chla

pał jedną po drugiej, trema zaś ros ła i rosła . 

Między jednym a drugim je) szturmem pró
bował analizować własną sztukę, mianowicie 
anali zować na białko i na cukier. Nie znalazł 

w nie j jednakże ani pół procentu tych sub
stanc ji , cała zaś uecz wydała mu s ię być 

zrobioną wyłącznie z wody i to tak gorzkiej; 
1ak jego przeczuc ia. 

Po próbie , a była to według jego zdania 
nie próba, lecz zaledwie próbka bez war
tości, udał się do hotelu i spę dził noc bardzo 
nieudaną. Spał krótko i śn iło mu s ię, że 

skoro wyszedł na sce nę, publiczność grom
kim głosem poczęła krzyczeć : „Kalosz! 
Autor kalosz I Z boiska! Z boiska 1"„. Po tym 
nad wyraz przykrym i ciężkim śnie zb udził 
się na podłod ze mokrzu s ieńki i w jednej 
kosz uli , rano zaś wstał, jeże li nie s ;. wy, to w 
każdym razie szpakowaty . Cała „henna" 
zbielała mu w jedną noc. 

Dzień spędził na chmurnych rozmyśla

niach , dokonując sumarycznego rachunku 
sumienia. Bilans wypadł fatalnie. Właściwie 

większość recenze ntów ma z nim na piwo. 

Art yleria w marszu 

Do tego iesr najczystszej krwi krakowia
kiem„ Więcej posiada wrogów niż włosów 
na głowie. Co felieton, co niedziela ro stu 
nieprzyjaciół i to z najbardziej wpływowych 
sfer Teraz będą mieli dobrą okaz1ę 1 Gdyby 
premierę pu ścił w Krakowie, prawdopo
dobnie zerżneliby mu skórę na własnych 
śmieciach, ale przynajmniej ze znieczule
niem lokalnym. Lecz kto wie, może by 
potem dosrał pół nagrody Krakowa, bo tam 
zawsze robią wilię i nawet w powszedni 
dzień lubią s ię dzielić opłatkiem ... Ach, po 
co ryzykował premierę w stolicy I No, już się 
stało i nie odsranie 1 Na wszelki wypadek 
trzeba zrobić bodaj pobieżn y tes tament i 
zarządzić, aby go pochowali z tantiem, więc 
raniusio, jak najraniej„. 

Wyszedł na miasto lewą nogą. O, czytel
niku, czy przeżyłeś kiedyś nastrój przed 
własną rodzoną premierą? Nie życzę wro
gom najgorszy m„ Jesienny wiatr szumi 
przez ulice, wyje słowem : „Klapa I Klapa 1

", 

albo dla odmiany gwiżdże ironiczn ie na 
nutę: „O , mój rozmarynie, rozwi1aj się„. " 

:--.Jiekiedy przec iągłe wycie wichru zmienia 
się w 1akiś szum, który przy pomina głos boi, 

krzyczącej u skalistych wybrzeży„. A rnłod1 
aut~r pod płacz boi podkłada złowróżbny 
tekst: „ Boję s ię Boya I Boję s ię Boya I" ... 

Z każdego kiosku, z każdego parkanu 
bije mu w oczy, śmiga przez twarz kolorowy 
afisz z własny~ nazwiskiem i z cym nie
szczęsnym ty tułem„. Cale miasto zdaje s ii; 
być wytapetowane tymi afiszami„. Godzina 
ósma dochod zi 1 Trzeba iść na egaekucję, 
dobrowolnie s tanąć pod ścianką 1 W sercu 
rod zi s ię wyrzut okropny: człowieku , a któż 
c i kazał pisać sztuki? Tyle jest innych zawo
dów, ty zas musiałeś wybrać ten właśnie 

fach I Nie mogłeś to, idąc za głosem powoła
nia , zos tać np . księdzem ) Albo, ostatecznie, 
profe sorem? Byłbyś miał spokojny żywot, a 
rak ) Już za późno! Teraz masz w ustach 
aromatyczną, przedwcześnie zwiędłą krze
winkę rosmannus o!ficinalis„. Och, jaka ona 
pask udna w smaku 1 

I jeszcze jedno: tyle jest tematów, a ty 
mus iałeś sobie dobrowolnie wybrać akurat 
remat tak trudny, tak piekielnie ryzykowny' 
M alo ludzi przed tobą połamało sobie na 
nim zęby? Legionów ci się zachciało) Kad 
rówki? Będziesz miał kadrówkę:!... Porwak~ 



się z motyką na słońce i teraz już musisz 
wypić do dna ren kubeł goryczy 1 Ósma 
god zina 1 

Zatoczył się autor na ścianę jakiejś 

kamienicy, otarł pot z czoła i jak pijany 
pobiegł do teatru. A tam już w ty s iąc koni 
zajechała pani premieral Wytworna, jedwa
biem szumiąca, wielka dama, z lorgnon zło
tym przy szyderczo zmrużonych oczach, z 
uśmiechem ironicznym na wargach„. Pinda 
!.łośliwa 1 Rozsiad ła się w fotelach, rozparła 
szeroko i czeka, czeka, czeka„. Ziewnęła na 
zapas, cedząc przez zęby ten skromny, sen
tymentalny tytuł Gałązka„. 

Za kulisa mi , w garderobach, na scenie, w 
korytarzach pieni się ta sama premiera, 
wybucha przekleństwem , arakiem nerwów. 
Bo ona jest zawsze inna z rej strony kurtyny. 
Tam w jedwabiach, tu w negliżu, do rosołu. 
Tam opanowana, zimna, tu w gorączce, 

grubo powy żej czerwonej kreski. Tam sie
d zą wszyscy, tu hiegają jak opętani. Ten sam 
dzwonek wzywa widownię do spokoju, a 
kuli sy podcina, jak biczem. Zrywają się 

wszyscy, rętni podłoga od butów sratystów, 
nerwy drżą, rozmowy są coraz szybsze, nikt 
nie kończy zaczęrego zdania. Jeszcze jeden 
dzwonek : na miejsca' Zaczynamy I Panowie, 
zaczynamy ' 

Autor schodzi im wszystkim z drogi. 
Zresztą nikt go nic widzi. On w tej chwili 
jesr niczy m. Ucieka do samotnej „reży

serki" , patrząc t ępym wzrokiem na kwiaty, 
które wnoszą jacyś ludzie. „Znakomite
mu„" „Świetnemu" „„ „Niezrównane
mu „." Zostawszy sam, mówi łagodnym 

tonem do t ych że cmentarnych chryzantem: 
- Za wcześ nie, kwiatku, za wcześ nie„ 

Puka kto ś i wchodzi, pytając, czy „pan 
autor" wyjd Lie kłaniać się ju ż po pierwszy m 
Jkcic oraz kied y podać kwiaty na scern;:„. 

- Kwiaty ) Człowieku, jeśli masz przy 
sobie cykuri;:, to mi ją podaj, nie zwlekaj 1 \1(/ 

danym razie może być coś innego, za tem np. 
cyjankali albo jakiś bardziej wypróbowany a 
modny środek, więc tal... Ale kwiaty!) 

- Bo pan reżyser radzi, żeby pan autor 
nie wychodził kłaniać się ani po pierwszym, 
ani po drugim, tylko może dopiero po trze
cim„. Ewentualnie po czwartym„. 

\1(/ tej chwili drgnęły lekko żarówki, czyli 
skończył się akt i zapalono światła na 
widowni. Z dala dochodzi do uszu stłu
miony a wątły odgłos braw. To pani pre
miera bije oklaski delikatnie, przez grze
czność. Ot, żeby się nazywało, że są brawa„. 
Klapa na całego. Za dziesięć minut w gro
bowym nastroju zaczyna się akt drugi. 
Autor został w reżyserce znowuż sa m, jak 
ten palec. Sam z myślami o samobójstwie, 
jako o czymś jedynym, co wypada zrobić z 
takiej sytuacji. Na stole, tuż obok leży jakaś 
książka. Cóż za zbieg okoliczności: Hamlet! 
Drżąca dłoń chwyciła książkę, otwierając Ją 
właśnie na wielkim monologu. „Być albo nie 
hyć ... " 

I nagle, nagle„. Ktoś wpada do garde
roby, ktoś krzyczy: „Autor! Autor". Już bez 
dodatku „panie", tylko po prosrn „autor". 
Za tym ktosiem wbiega reżyser zdyszany, z 
krzykiem, wrzaskiem nieludzkim: 
- Zygmuntl Gdzie ty s ię dekujesz, do 
diabła ciężkiegol Na scenę' Prędzej, dopóki 
biją brawo! 

- Nie bujaj mnie! Nie rób wariatal 
- Mówię ci, idź prędzej 1 Bo będzie za 

późno ' Przestaną bić! Kurtyna, do cholery 
cięż kiej, kurtynal Zygmunt, pręd ze jl 

I jakoś nie ziedli krakowiaka w Warsza
wiel Bili brawo i napisali dobrzel Nawet 
Boy 1 Bardzo, bardzo porządni ludzic 1 

Zygmunt Nowakowski 

„ Ilu strowany Kurier Cod zienny·' l 937 nr 356 

ROZMARYN 
Stanisław Baliński 

Ogień rozwinął skrzydła. I teraz nie gaśnie , 

Bo od tej pieśni nagle zrobiło się jaśniej. 

A za nią idą inne, wesel sze i żywsze, 

Wróżąc noce jaśniejsze i św ity szczęś liwsze. 

I oto od gościńców, od pól i od traktów, 

Zasypanych poranku malinowym złotem, 

Słychać śpiew. Najpierw cichy, lecz głośniejszy potem. 

Pełen rytmów niezwykłych i żołnierskich taktów. 

To idą pierwsi strzelcy, od Kielc i Krakowa, 

Przerzucając przez Polskę, do Wilna, do Lwowa, 

Bukiety rozmarynu, jak gałązki sławy, 

Które się rozsypują pod drzwiami Warszawy. 

Ta pieśń o rozmarynie, chyba że najstarsza 

Z legionowych melodyj, brzmi sentymentalnie. 

Ale jeśli ją śpiewać maszerując drogą, 

Dźwięki mogą po drodze zamienić się w marsza 

I nagle tak niezwykłej siły nabrać mogą, 

Że kończą się akordem, co brzmi tryumfalnie. 

Pierwszy powiew tej pieśni, nadzieją wezbrany, 

Doszedł nas w Sienieżycach, u schyłku wakacji. 

Była to młoda jesień. Wieczór. Po kolacji . 

Ktoś przyjechał z Warszawy czy Kielc, ktoś nieznany, 

I w pożółkłym salonie przy wiśniowym stole, 

Pod lampą abażurem przykrytą bogato, 

Objaśniał coś rodzicom ze zmarszczką na czole. 

Nawet ciotka przestała czytać Trędowatą 

I przysiadła się bliżej, by słuchać, co powie 

Ten gość i zwiastun wielkich i niezwykłych nowin„. 

Zaszyty razem z braćmi - wśród mebli - w ukryc iu , 

Patrzyłem, jak szeptali w papierosów dymie, 

I wtedy usłyszałem po raz pierwszy w życiu, 

Wymówione po cichu, po ciemku - to Imię . 



„O MÓJ ROZMARYNIE" 

S lowa: Waclaw Denhoff-Czarnocki 

Melodia: ludowa 

O mój rozmarynie rozwijaj się, 
Pójdę do dziewczyny, 
Pójdę do jed ynej, 

Zapytam się. 

A jak mi odpowie: „Nie kocham cię". 
Ułani werbują, 

Strzelcy masze rują, 

Zaciągn~ s i ~ 

Dadzą mi hucik1 z ostrogami, 
I siwy kabacik , 
I s iwy kabac ik, 
Z wyłogami. 

Dadzą mi konika cisawego, 

I ostrą szabelkę, 
I ost rą szabelkę, 

Do boku mego. 

Dadzą mi uniform pop11idt1·, 

Ażebym nie tę sknił , 

Ażebym nie tęsk nił , 

Do swej chaty. 

Um1arkowa :1ie 

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, 
Ażebym nie tęsk nił , 

A żebym nie tęsknił , 

la dziewczyną . 

A kiedy już wyjdę na wiarusa 

Pójdę do dziewczyny , 
Pójd ę do jedyne j, 
Po ca ł usa. 

A gdy mi odpowie: „Nie wydam się". 
Hej tam kul e ś wiszczą 
I bagnety błyszczą -

Poświęc~ się. 

A gdy mnie przyniosą z raną w boku, 

Wtedy pożałujesz, 
Wtedy pożałuje sz , 

Z lezką w oku . 

Powiodą z okopów na bagnety, 
Bagnet mnie uktuje, 

Śmierć mnie ucaluje, 
Ale nic ty. 

Mel. ludowa. 

$eb1-:-~~:~~~~Et~~-~-[-1-~ 
O mój roz-ma ry - nie roz -wi ·jaj się, 

O mój roz ma - ry- nie roz -w i- jaj się! 

Pój-dę do dziew-czy - ny. pój-dę cto je -dy-nej, 

~-~--=p-%$@J=?łtt==M#~P- } :f-=;I-==#ą 
się. Pój - dę do dliew - czy- ny, 

pój- dę du Je dy nej, Z11-µy- ;. , 1r1 

MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY 

Słowa A. Szlendak 

Legiony to żołnier)ka nuta , 

Legiony to straceńców los, 

Legiony to żołnierska buta, 
Legiony to ofiarny stos. 

My Pierwsza Brygada, s trze lecka g romada 
Na stos r z uciliśmy, swój życia los, 
Na stos , na stos I 

Mówili, żeś my stu man ien i, 

Nie wierząc w to , że chcieć to móc. 
Lecz trwaliśmy osamotnieni, 

A z nami był nasz drogi Wódz' 

My Pierwsza Brygada„. 

Nie chcemy dziś od was uznania, 
Ni waszych mów, ni waszych łez. 
Skończy ly się dni kolatania 

Do waszych glów, Jo waszych serc. 

M y pierwsza Brygada„ 

PIECHOTA 

N ie noszą lampasów, lecz szary ich strój 
N ie noszą ni srebra ni złota. 

L ecz w pierwszym szeregu podąża na bój 
Piechota, ta szara piechota. 

Maszerują strzelcy, maszerują, 
Karabiny b łyszczą , sza ry strój. 
A przed nimi drzewa sa lutuj ą, 

Bo za naszą Polskę idą w bój t 

Id ą, a w słońcu koły sze się stal, 
Dziewczęta zerkają zza plota, 

A oczy ich dumne utk wione są w dal, 
Piechota, ta szara piechota. 

Maszeruj ą strzelcy, maszerują„ 

Nie grają im surmy, nie huczy im róg , 
A śmierć im pod stopy s ię miota, 

L ecz w pierwszym szeregu podąża na bój 
Piechota, ta szara piechota. 

.lvlasze rują strze lcy, maszerują „ 
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