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.- kraj leta.cy w europ!@ (- kontynent] 
pomiędzy niemcami , rosją , szwecją 
I-· państwa] a południem I- kierune 
9e09rahcznyJ to POLSKA [ rzeczow
nik) - państwo jednonarodowe [ . od 
niedawna] , zamieszkałe przez pola
ków , nar6d bohaterć·..t i mec"ennik6w (
romantyzm) , kt6rych od 966 roku [
chrzest polski) l~czy wsp6lna reli 
gia , tradycja 1 historia , szczeg6lnie 
skompli .owano [ podziały , rozbiory , 
wojny] . pols ka nalety do rodziny cy
wilizowanych , wysoko uprzemysłowio
nych krajow o ustroju demor..ratycznym 
. dodatkowo wyr61:nia sie na tle in
nych państw swojĄ kuchni!\ [ trady 
cyjny ros6ł i tradycyjne pierogi) , 
drogami (-· autos rada a4J o'az na 
rodowi\ schizofrenio. [- miod• y chry
stusem narod6•"" a pawiem i papug~] 
w systemie oznaczeń międzynarodowych 
pohka zapisana jest jako pl o ko
dz1 +48 
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kraj leżący w europie [--. kontynent] 
pomiędzy niemcami, rosj ą, szwecj ą [--. 
państwa] a południem [--. kierunek geo
graficzny] to POLSKA [ - · rzeczownik] 
państwo jednonarodowe [-od niedawna], 
zamieszkałe przez polaków, naród bo
haterów i męczenników [--. romantyzm), 
których od 966 roku [--. chrzest pol
ski) łączy wspólna religia, tradycja 
i historia, szczególnie skomplikowana 
[--. podziały, rozbiory, wojny) . polska 
należy do rodziny cywilizowanych, wy
soko uprzemysłowionych krajów o ustro
ju demokratycznym . dodatkowo wyróżnia 
się na tle innych państw swoją kuch
nią [--. tradyc y j ny rosół i tradycyj
ne pierogi), drogami [-autostrada a4) 
oraz narodową schizofrenią [- mię d zy 

chrystusem narodów a pawiem i papu
gą) w systemi e oznaczeń międzyna

rodowych polska zapisana jest jako pl 
o kodzie +48 



r w wyj~tkową rolo polski 'ifierzyli a.r -
t.yśc:i , również HENRYX SIENIUgHICZ -
laureat nagrody nobla w dziedzinie 
literatury [- 1905 , za całokształt) , 

kt.6reqo twórczość wszyscy polac) zna
j• i ceni• [ . szkolny sys em lek
tur i omówień! . sienUewic" upra
wiał wizj' polski wielkiej , m11tnej 
_ heroicznej , a polaków widział jako 
szlachetnych i walecznych metów oraz 
jak oddane i wyczekuj.a.ce niewiasty 
[ role społeczne l . za ta i obraz 
polski 1 polaków otnymal od naro
du dworek w oblegorku [ województwo 
świftok zyskiel i szwedz o& kul' ar
matnią z częstochowy I- województwo 
śl~skie), a po śmierci w 1916 zwloki 
jego zostały przeniesione i spocze
l y ostatecznie w katedrze .św . jana 
w warszawie (- a nie na wawelu - pol 
skim akropolis) w sys emie oznaczen 
miedzynarodowych henryk sienkiewicz 
zapisany jest jako ha 
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w wyjątkową rolę polski wierzyli arty
ści, również HENRYK SIENKIEWICZ - lau
reat nagrody nobla w dziedzinie li
teratury [- 1905, za całokształt], 

którego twórczość wszyscy polacy zna
ją i cenią [- szkolny system lektur 
i omówień) sienkiewicz uprawiał wi
zję polski wielkiej, mężnej i hero
icznej, a po l aków widział jako szla
chetnych i walecznych mężów oraz jako 
oddane i wyczekujące niewiasty [- role 
społeczne) . za taki obraz polski i po
laków otrzymał od narodu dworek w ob
lęgorku [- województwo świętokrzyskie] 
i szwedzką kulę armatnią z częstochowy 
[-województwo śląskie], a po śmierci 
w 1916 zwłoki jego zostały przeniesio
ne i spoczęły ostatecznie w katedrze 
św. jana w warszawie [- a nie na wawe
lu polskim akropolis] w systemie 
oznaczeń międzynarodowych henryk sien
kiewicz zapisany jest jako hs 



re-- w w6rczośc1 sienklewic'Za naj wa ż nie j 

sze miejsce zajmuje TRYLOGIA - cykl 
litera ki pub ikowany w formie gaze
towych odcinków I serial , telenowe
l•! w latach !883-1888 . koncept roz 
cią9nięty w czasie pomiędzy powsta 
niem chmielnic .iego [- l648-l651) , 
po opem szwedzkim C- 1655-1660] a 
wojnami z turcj11 I · 1668-16131 i roz
pisany na wiele postaci pozyty-..... 'nych 
I · •krze us ki , kmicic , wołodyjo ski 1 
i negatywnych [ - · bohun , radziwilł, 

azja) , burzliwe romanse ( s :rzetu 
ski - helena 1 kmicic - aleksandra , 
wolodyjowski barbaro! , pojedynk i 
I-· wolodyjowskl - bohun , wolodyjow
s i - .m iele , wolodyjows!d - ket ling 
l •ic!ll i oblętenia !- zbaral , c z ę
stochowa , kamieniec podolski) try
logia pi.sana była ...,, czasie rozbiorów 
( 1112- 1918! , dla pokrzepien a serc 
[- nie „ku po rzepieniu serc"] po
laków wupiĄcych o Uęsce powstania 
styczniowego l 1863- 1864) , zar.Jsze ze 
słus ::n~ . patriotyczną ..,,ymową i •„·łaś

c!wymi zakończeniami . w systemie 
oznaczeń mio zynarodo1o.„ych trylogia 
zapisana jest ja ko trilogy 
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TRILOGY 

w twórczości sienkiewicza najważniej
sze miejsce zajmuje TRYLOGIA cykl 
li ter ac ki publikowany w formie gaze
towych odcinków [- serial, telenowe
la] w latach 1883-1888 koncept roz
ciągnięty w czasie pomiędzy powstaniem 
chmielnickiego [- 1648-1651], poto
pem szwedzkim [- 1655-1660] a wojna
mi z turcją [- 1668-1673) i rozpisany 
na wi e le postaci pozytywn y ch [- skrze
tuski, kmicic, wołodyjowski) i nega
tywnych bohun, radziwiłł, azj a), 
burzliwe romanse [- skrzetuski - hele
na, kmicic - aleksandra, wołodyjowski 

- barbara), pojedynki [- wołodyjowski 

- bohun, wołodyjowski kmicic, woło-

dyj owski - ketling (sic!)] i oblężenia 

[- zbaraż, częstochowa, kamieniec po
dolski] . trylogia pisana była w czasie 
rozbiorów [- 1772-1918), dla pokrze
pienia serc [- nie „ku pokrzepieniu 
serc"] polaków wątpiących po klęsce 

powstania styczniowego [- 1863-1864], 
zawsze ze słuszną, patriotyczną wymową 
i właściwymi zakończ eniami w syste
mie oznaczeń międzynarodowych trylogia 
zapisana jest jako trilogy 



,.- o swoich marz.eniach względem tryloqi 
1- r ilogy) aienkiewicz !- hs) pisał 
w LIŚCIE - mar y mi sio polska niepod
legła . polska S.1.lna i sprawiedliwa . 
polska ma.dra 1 waleczna . polska godna 
swoich ohater6w . mar z y mi się try
logia teatrze . na narodo wej scenie 
. wielki spektakl o nas2ym kraju 1 o 
na.szych herosach, polskich, walecz
nych i odwatnych . spektakl grany na 
scenie krakowskiej •lbo warsa„skiej 
chociaż krakowska wydaje mi sio wat 

niej.sza , bo przecie!: kraków to kra k6w 
. a teatr k~akowski to teatr narodowy 
. marzy mi sio spektokl z najlepszymi 
aktorami , w wystawnej in.scenizacj i, 
z muzyk~ , światłami .i w kostiumie . 
epef:tak l błyskotliwy i bezl.i.tosny . 
spektakl przeszywaja.cy widzów niczym 
przenikliwe spojr zenie matki boskiej 

spektakl, kt6ry ~dzie kr zepił ro
daków i mówll, wiocej , który będzie 
krzepil rodaków 1 krzyczał : polac y , 
polacy, o o as , to my , wszyscy ra 
zem 1 katdy z osobna , to my , polacy 

marzy mi sie z.barat , czestochowa , 
kamieniec - na scenie i skrze us ki, 
.micie i +..•ołodyjowski azem , wspólnie 
. marzy mi .się . i .śni . w systemie 
oznaczeń mię:d:zynaroclowych marzenie 
i sen zapisane jest jako m&s 

I 
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M&S 

o swoich marzeni ach względem tryl og ii 
[- trilogy) sienkiewicz [- hs) pisał 

w LIŚCIE - marzy mi się polska niepod
legła. polska silna i sprawiedliwa 
polska madra i wa l eczna polska godna 
swoich bohaterów marzy mi się try
l og ia w teatrze, na narodowej scenie 

wielki spektakl o naszym kraju i o 
naszych herosach, polskich, walecznyc h 
i odważnych spektakl grany na scenie 
krakowskiej albo warszawskiej cho
ciaż krakowska wydaje mi się ważniej

sza, bo przecież kraków to kraków 
a teatr krakowski to teatr narodowy 

marzy mi się spektakl z najlepszy
mi aktorami, w wys tawnej inscenizacji, 
z muzyką, światłami i w kostiumie 
spektakl błyskotliwy i bezlitosny 
spektakl przeszywający widzów niczym 
przenikliwe spojrzeni e matki boskiej 
spektakl, który będzie krzepił rodaków 
i mówi ł, więcej, któ ry będzie krzepił 

rodaków i krzyczał: polacy, polacy, t o 
o nas, to my, ws zyscy razem i każdy 

z osobna, to my, polacy. marzy mi się 

zbaraż, częstochowa, kamieniec na 
scenie i skrzetuski, kmicic i wo
łodyjowski razem, wspólnie marzy mi 
się i śni w systemie oznaczeń mię
dzynarodowych marzenie i sen zapisane 
jest jako m&s 



,.- szc::e96lne znaczenie dla historii 
i tradycji polski ma KRAKÓW - mia
sto z:alo~one przez: króla :ra ka {- le
genda I nad rzegami wisly (- lu:6low 
rzek polskich . 1047 km) podobnie jak 
gdańsk 1 wa r szawa (- obecna stolica 
kc-aju , będaca w nieforma nym konflik
cie z krakowem) krakćw do 1596 roku 
był stolicą kr ju i do tego czasu na 
zamku wawelskim [- polskie akropolis) 
mieszkali polscy królowie I- 20) , a po 
tym czasie same duchy wsp6łczesny 
kraków odwiedzany jest pr2e :~ liczne 
wyciecz I'.. i , które pod z iwiają mnogość 

zabytków a takte legend I- ajkon Y. , 
smok wawelski , nowohuckie ż6lte desz
cze) , :t6re twar z~ mitologię miasta 
. krakćw to miasto paplesk1e , miasto 
poetów i miasto noblistów i miasto 
nowe j huty krak6w jako kr6lewoko 
st.olec:rne miasto krakó...., "' sys t emie 
o:rnaczeń międzynarodowych zapisany 
jako sto. kra 

~ 
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KRA 

szczególne znaczenie dla historii 
i tradycji polski ma KRAKÓW miasto 
założone przez króla kraka 1- legen
da] nad brzegami wisły 1- królowa rzek 
pol s ki ch , 1047 km] podobnie jak gdańsk 
i warszawa [- obecna stolica kra j u, 
będąca w nieformalnym konflikcie z kra
kowem] kraków do 1596 roku był sto
licą kraju i do tego czasu na zamku 
wawelskim [- polskie akropolis] miesz
kali polscy królowie 1- 20], a po tym 
czasie same duchy . współczesny kraków 
odwiedzany jest przez liczne wyciecz
ki, które podziwiają mnogość zabytków 
a także legend 1- lajkonik, smok wawel
ski, nowohuckie żółte deszcze], które 
tworzą mitologię miasta kraków to 
miasto papieskie, miasto poetów i mia
sto noblistów i miasto nowej huty 
kraków jako królewsko stołeczne miasto 
kraków w systemie oznaczeń międzynaro
dowych zapisany jako sto.kra 



,.- w pej ;;:a~u tyci kul turalne90 krakowa 
( sto . kra) wa2ny jest TEATR - NARO
DOWY STARY TEATR IM. HELENY MODRZE-
JEWSKIEJ -
star y st.ary ' ary 
teatr (-sztuka , budynek , instytucja) 
teatr teat.r 
stary 
stary tea.u 
teatr teatr 
teatr stary 
stary 
stary eatr ea r 
teatr 
stary teatr 
w system.ie oznacz~ń mię z. ynarodowych 
narodowy stary teatr zapisany jest 
j ako www.stary-teatr . pl 

"' 

I 
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www.stary-teatr.pl 

w pejzażu życia kulturalnego krakowa 
[~ sto.kra) ważny jest TEATR - NARO

DOWY STARY TEATR IM. HELENY MODRZEJEW
SKIEJ -
stary stary stary 
teatr [ ~ sztuka, budynek, i nstytucja] 
teatr teatr 
stary 
stary teatr 
teatr teatr 
teatr stary 
stary 
stary teatr teatr 
teatr 
stary teatr 

międzynarodowych 

zapisany jest 
w systemie ozna c zeń 

narodowy stary teatr 
jako www.stary-teatr.pl 

te ks t: SEBASTIAN MAJ EWS KI 
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Świadomość, że literatura jest przedmiotem wymiany handlowej cię.~cią rynku to

warów i usług, prowadzi z jedne:j strony do pragmatycznych posunięć Henryka Sien -

kiewicza w ekonomicznej grz z wydawcami i z publicznością, z drugiej zaś wyostrza 

jego przekonanie, że jakaś część być może najistotniejsza, społecznej funkcji sztuki 

powstaje, kiedy wykracza ona poza ekonomię, albo wręcz , gdy sztuka kwestionuje 

swą ekonomiczną obiektywność . Paradoksalność sztuki jako towarn na rynku po

lega na tym, iż j~j drugi wymiar jest zasadniczo sprzeczny z pierwszym, ponieważ 

kontestuje prymat ekonomij, prowokuje do oporu wobec dyktatu rynku, pod. yca 

refleksję, wyobraźnię, marzenia i afekty, inaczej mówiąc, aktywizuje niepraktyczne, 

a nawet aspołeczne sl<ladniki kondycji ludzkiej. Czytanie zaspokaja ludzkie potrzeby 

nieekonomiczne, jest przy tym podwójnym wydatkiem - czasu i (czyli) pieniądza, 

przy niejasnych obietnicach korzyści . Każda wielka literatura jest wyzwaniem wo

bec wyłącznego zatroskania o byt; ostentacyjnje deprecjonuje taki sposób istnienia. 

Dwuznaczność nowoczesnej sytuacji literatury jako części rynku sprzyja ostrej pola

ryzacji poglądów na jej rol<; w życiu, co pokażą najwyraźnjej wystąpienia młodych 

modernistów. Elitarny estetyzm nie tłumaczy jednak wystarczająco przekształceft , 

jakie dokonały się w życiu literackim przełomu wieków, ponieważ próba unieważ

nienia jednego ze społecznych wymiarów literatury tworzy fałszywą sytua~ję nowo

czesnego pisarza, a jej efektem jest albo postawa pięknoduchostwa, albo kupieckiego 

pragmatyzmu. 

Większość głównych bohaterów Tryrlogii to sieroty. Dotyczy to przede wszystkim 

głównych bohaterek, ale także bohaterów. W romansie przygodowym osierocenie 

bohaterki sprzyja ubezwłasnowolnieniu postaci, a przydanie jej atrybutów bierno

ści i uległości , przemieszczają w stronę rzeczy lub co najwyżej dziecka. Przerzucana 

z rąk do rąk Helena jest sierotą po Wasylu Kurcewiczu; pozbawiona opieki ojca, 

staje się łatwo przedmiotem ul<ladu handlowego kniahini z Bohunem, a potem ze 

Skrzetuskim. Znaczący jest w tym kontekście zwrot użyty przez Helenę w liście do 

Skrzetuskiego, którego porównuje do matki: „Jużem się tak też za waćpanem. 

stęskniła jako właśnie za matką, bo mnie sierocie smutno na świecie ale nie przy 

waćpanu . Porównanie tyleż zaskakujące, co konsekwentne, bo wskazuje na miej-
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sce wyznaczone Skrzetuskiemu w fabule. Nie jest to miejsce nieżyjącego ojca ; nie 

realizujt· 011 też funkc:ji obrońcy kochanej kobiety, gdyż rolę „dziwnego opiekuna" 

prz~jmi(' Za~oba. Mit>j~cr po ojcu pozostaje więc nieobsadzone, choć uzurpatorów 

jest wielu ( ... J. o~ierocone Basia i Krzysia w chwili pojawienia się w planie przed

stawienia mają już opiekuna, który zastępuje im ojca. Jest nim pan Makowiecki , 

stolnik latyczowski. szwagier pana Michała . .Jak powiada jego siostra, która przy

jeżdża z dziewczynami do Warszawy · zukać im mężów: „Mąż mój jest opiekunem 

ich i iL:h majętnoŚL:i , a one z nami mieszkają, bo sieroty. Samotnie zaś mieszka( tak 

młodym pannom nic wypada". 

Zakaz sukcesji po ojcu dotyka zwłaszcza postać Michała. ( ... )Wyjęty ze swego miheu, 
jak.im jest świat wojny, nie pasuje nigdzie. Próbuje wstąpić do klasztoru, oddaje 

initjatywę kobiecie, z Basią nie może doL:zekal się potomstwa. a w chwili zai:,rrożenia, 

jego żona sama ratuje . i ę z niebezpieL:zeństwa . \\1-eszcie okazuje się, że nie nadaje się 

reż na wodza oblężonej twierdzy, bo - mjmo sprawności szermierczej i doświadczenia 

- , nie miał w sobie majestatu i wielkości"' . Wefekcie, jego relacje z kobietamj określane 

są przez narratora czysto, jako przyjacielskie bądź macierzyńskie. Sienkiewicz pisze 

swego bohatera niezwykle konsekwentnie, skazując ao na udrękę powtórzci1 - mimo 

że kobiety, które podobają mu s ię są osierocone, on nie może zająć pustego miejsca. 

Tak jest z Oleńką, o której narrator mówi. że „żałobna suknia dodawała j~j powagi" , 

i Anusię, która nos iła żałobę po Podbipięci e, a na koniec i Krzysia także jest „w żałobie, 

bo niedawno ojca straciła·' . Żadne z tych opuszczonych przez „opiekunów" miejsc 

nie jest jednak dla nie,YO. ( ... ) 

Od początku niemożliwa jest zatem bezpośrednia sukcesja władzy po ojcu, bo 

taki nie jest w powieści opisany. W Potopie konsekwentnie, zieje wyrwa po ojcu, 

a nieżyjąL:y już dziadek Billewicz patriarcha rodu i opiekun Laudy ma wszelkie L:eL:hy 

ojca symbolicznego (martwy patriarcha rodu, legendarna pozycja wśród magnatów. 

„tysiąc szabel na zawołanie", dobrodzi~j Laudy) . Kmicic nie może też przyjąć wobeL: 

Oleńki roli silnego spadkobiercy dziadka, ponieważ ob~je są częścią wymyślonej 

przez niego umowy prawnej, która zresztą tylko na pozór uprzedmiotawia Oleńkę. 

W praktyce zaś, daje jej od początku sporą samodzielność i przewagę nad Kmicicem. 

Jest to tym ciekawsze. Że Kmicic bok Bohuna, jest najbardziej dzikim i niepokornym 

bohaterem Try logii. (. .. ) 
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Ów slan symbolicznej nieobecnu;ci ojca, połączony z zawieszeniem I ·galnej sukc sj i 
po nim j sl niezwykle produklywn. znaczeniowo. a zarazem zagadkowy. Prowokuje 
bowiem pytania o powieściowy projekt władcy i ojca idealnego, a także> dociekanie, 
na cqm opiera si ę wyraźna równowacra sił politycznych, militarnych, a nawet 
erot. .. ·znych w powieśc i ? Inaczej mówi<[C, kt o zamiast ,.ojca'' jest źródłem autorylctu 
' :wit>cie Sienkiewicza? Słynna odpowiedź Za"łoby na lu pytanie wydaje się nie 
zasługiwać na analizt;_; wykraczają<.:ą poza opis komicznej :ofi styki. za pomocą której 
ten otumania Rocha Kowalskiego. (.„) 
~ uj pod:;Lawiony w mit'. jsce ojca, to nie tylko bczcz In ·· wkrę ·eni · s i ę Zaąłoby do 
rodziny Kowalskif'.h , ale również symboliczna wymiana genealo ii władzy. która 
różnicuje pań~two (ojca) od narodu (matka) na korzyć t o ostatniego (tej ostatni j). 
Oj "tn może być każdy - sugeruje Zagłoba - ale wuj reprezentuje krew matki , czyli 
realną, biolouiczną łączność z przodkami. 
·Io jedno z wiciu mi~js ·na mapie figur symbolicznych Tr,vlogii, gdzie wzorze<.: i atrybuty 
macierzyństwa są alternatyw"! dla nieobecne ro c~jca łub uzurpatora (zaborc. ). 
Konie ·zność przejścia przez bohatera próby dobrowolne o wyrzeczenia się siły pokazuje 
jasno, że prz miana Kmicica polega na opanowaniu popędu tyranizowania innych, 
wyrz ·11ia sit,: rozkoszy usuwania prz •szkody (moralrn~j . prawn~j , p iii tycznej) na 
drodze sily nie..~\\~adomej swych konsekwencji. Zmienia si1; w ten sposób paradygmat 
autorytetu, który nader CZQSto reprezentują w tych powieśeiach kobiety, a wzorce 
rnuraln suc1erowane mę. kim bohaterom ·ą oparte na typowo kobiecych cechach 
kulturO\\. eh. Zwłaszcza w Potopie rozpoznana właściwie przez bohaterów funk~ja 
mężczyzny polega na wcieleniu cnót matczynych, takich jak: ofiarność, wiem 
lojaln ść, pokora, wy rzeczenie s ię egoizmu, poświęcenie dla słabszego. 

W Potopie Sien kiewicz niezwykle mocno dowartościował rozum polityczny i świa
domość moralną bohaterów. Kmicic jest bohaterem wyjątkowym, ponieważ zdoby
wa doświadcz nia nie tylko wojenne. ale musi także uczy ~ s ię polityki. Cudowna 
przewrotność Sienkiewicza każe mu stwor·zyć diabet-·ki duet nauczycieli . Odpowie
dzialnej za łekc;je etyki Oleń ' · towarzv-zy Boguslmv Radziwiłł - mistr1, w zakre ie 
pracrmatyki politycznej. Zanim jeszcze dojdzie do lehji z mistrzem, już jego brat 
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udziela bohaterowi rady pieki ·lnej, z punktu widzenia ładu , jaki winien cechować 
świat i bohaterów eposu: .. cz s ię arkanów politykj·-_ Polityka to świat wartości an
tagonistycznych wobec cnót \vojcnnych. Świat Ogniem i miec::-em przcp !niala po
garda dla polit. ·znych targów. kunktatorstwa, ul<laclów. ( .. .) '\' Potopie widać za
sadnicztt zmianę w relul'ji: polit~rka - siła militarna. Są one ciaśniej powiązane. a po
li tyka nie zo~taje potQpiona, ale wręl'z dowartościowana. Narrator podkreśla na 
prąkład , ż· źródłem sukc ·sów Karola Custawa była w równym stopniu sprawność 
wojsk i Lalent wodza. cu sztuka negocjacji. („.) Narracja Potopu nic zawiera już tak 
wyraźn ·j apologii czystej przemo '. : opowidl: wiedzie zagubione«o poc.;zl!lkowo bo
hatera przez meandry wielkiej polityki. ' ubtdnil· i zlośliwic portretując blichtr szla
checki~j świadomości obywatPl ·ki ·j i pozór jed11ustkowcgo uczestnictwa w demo
kra<.:ji stanowej . Słud1ając politycznych wi1ji Janusza Radziwiłła. Kmicic ni · jest 
w stanic ocenić, co oznaczają on-· dla Polski. ani jakie są intl'ncje ksi ęcia. ( ... ) Dopie
ro kiedy książ Bo;,,rusław wyłoży bohatcro\\~. kawa na ławę. interesy Kadziwitłów, 
wówczas zrozumie, Żl' właściwa wojna j 'Sł Lylko fragment -·m nieust<\jącyrh an i na 
chwilę konniktów politycznych_ Kapitaln. dydaktyzm munulogu Bocrusława objawia 
się w użyci u sugestywnej alccrorii .. która obrazuwu wyjaśnia „<tlupiemu'', w jakim 
świecie macha zablą („Rzeczypospolita to post.a CZl' rwonegu sukna„.". („.) 
„Jest, panie kawaler7.e, z,vyczaj w tyrn kraju, i ż gdy kto kona. to mu krwni w ostat
niej chwili poduszkę spod •"łowy wy · zarpują, ażeby sil( zaś dłuż -:j nie męczy ł . Ja 
i książę w~jewoda wileński postanowili śmy t<; właśnie przy łtw<; odda~ Rzct;zypospo
litej. Al ' ż ' sita drapieżników czyha na spadek i wsz. stkie•m za a.mąć nie zdołamy, 

przeto chcemy, aby fo, ~ cz itść„ i to nie lada jaka, dla nas przypadla. Jako krewni, 
mamy do tego prawo." 
Diabelskość tej edukacji tk\\~ w tyrn, że rozumu politycznego uczą Kmicica zdrnj ·~" 

uzurpatorzy, politycy cyniczni. I to ich nauki, polą -zone z miło~c iq do Billewiczówny. 
przeobrażą go w świadomeao patriotę . Inaczej niż -.kr-zetuskiego i Wołodyjowskie 

go. obdarzył go Sienkiewicz sprytem nie tylko wojennym. ale i politycznym. Lekcja 
Bogu ława to bryk polskiej historii. bl(dąccj zapis'm do~wiadczenia pokolcr1 wie
lokrotnie zdradzanych politycznie· doświadczeniem trwają ')Tll ciągle w pokolen iu 
autora. ŚwiadomoŚĆ ta ni O\ ocuje jednak suge, tią , Że trzeba przej ~)Ć ud wrorruw 
metody „robienia polityki". \V tym miejscu Sienkiewicz robi nagly zwrot i nie wy-



ciąga konsekwencji z tak sugestywnie namalowanego obrazu spisków i knowań. To 
wycofanie jest charakterystyczne i wiąże się ze świadomoś ·ią, że przyjęcie podobnie 
bezwzględn~j wizji polityki uzasadniałoby katastrofę dzi ejową Polski i pozbawiło na
ród bez państwa racji moralnej, należnej zv.ryciężonym. 

Tryrlogia to także pewien mit władzy państwowej , opozycyjny wobec powstc\ją

cych w XVII w. w Europie monarchii absolutystycznych. Sienkiewicz widzi w demo
kraL;_ji szlacheckiej ni wykorzystaną alternatywę dla ideologii siln. eh par'1stw, t1ium
fujących nad Polską w X'VIII i XIX wieku. („.) 

Despotyczny i charyzmat 'czny dowódca (Wiśniowiecki lub Czarniecki) ma dwu
znaczną pozycję w fabule, gdyż stanowi personifikację władzy absolutnej, co po
twierdza niezdecydowanie narratora w ocenie ich działań. Gloryfikuje on co prawda, 
na równi z postaciami, wojskowy geniusz tych wodzów, aby na al· stłumić entu".jazm, 
wspomnieć coś o zbrojnym zajeździe na s~jm lub nieumiejętnej dyplomacji. Niezde
cydowanie naJTatora jest zrozumiałe, a przyczyna wahania tkwi w doświadczeniu 
pokoleniowym Sienkiewicza. Generacje urodzone w zniewolonej Polsce są ofiarami 
sukcesu historycznego Prus i Ro~ji oraz klęski własnego paf1stwa, szuka więc autor 
Tr;„logii alternatywy historiozoficznej, która potwierdziłaby, że tak nie musiało być. 

Nie przekonują go sądy części historyków, że to wadliwa konstrukcja ustrojowa była 
przyczyną upadku państwa polskiego. („ .) 

Na podstawie ukazania procesów historycznych w Trylogii nie sposób okreś lić. jaka 
mogłaby być inna droga nowożytnego rozwoju Polski. Jednoznacznie natomia. t 
przebija z pism Sienkiewicza niechęć do silnych instytu~ji pai1stwa, a ciągi syno
nimicznych kategorii: sąd, paf1stwo, prawo, zaborca, władza , porządek tworzą dla 
niego - Polaka XJX w. - łańcuch znaczących, negatr vnych konotacji. Jest to niechęć 
wynikająca z liberalnego światopoglądu i doświadczenia narodu podbitego, cz go 
skutkiem jest pn~ekonanie, że im lepiej państwo jest zorganizowane, tym bardziej 
zagroź na st~ye się wolność jednostki. 1a kiego pailstwa Sienkiewicz nie docenia 
w prze:złości i nie chce dla przyszłej Polski. 
Warto przypomni ' w kontekście tego dylematu popularnoś '- Hcun!eta wśród 

XIX-wiecznych czytelników. („.) Hamlet dla pozytywistów mógł być patronem po-
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dwójnego zakazu buntu - przeciw pokoleniu ... słabych ojców··, ale także - co się 

wyraża w niechęci pozytywistów do walki zbrojnej - prz •ciw ojcom-uzurpatorom. 
czyli zaborcom. Sienkiewicz nie godzi się z ideolo!!ią walki. także z obawy przed nie
bezpieczną mimesis rewolucji, która w jego mniemaniu naśladuj to, co obaliła. („.) 

Jaka ma być , wobec tego. ta bardziej koncyliacyjna wi~ja hjstorii - .,trzecia droua·· 
międiy anarchi<l szlachecką. a absolutyzmem; @ędzy XIX-wie "znym dylematem: 
„bić się czy rue bić? ' i co znaezą dla czytelnika tamtego czasu słowa Jeremiego. ż' 
,,lepiej dla narodu ryc ·rskiego ginąć niż sic; upodlić i kontempt całego świata dla 
siebie obudzić" ? Czy autor je podziela? Jak zwykłe, znajdziemy w jego twórczośó 
potwierdzenie diametralnie różnych odpowiedzi. Brak silnego pai1stwa i jego spraw
nych instytucji zastępuje w Tryrlogii społeczna funkcjonalność wojny. Opiera się to 
na przekonaniu. że jedynie wstruis militarny może ze~ społeczeństwa szlach ·cki<•go 

wydobyć jego najlepsze cet.:hy. energii;'. i wolę sanac~ji. 

Aby ofiara jednostkowa zyskała s·'ns powszechny, wiadorny każdemu i niepowątpi ·
walny, musi zostać potwierdzona głosem ,,Ojca'' . („.) Docieramy w ten sposób do 
@ejsea, gdzie [w Potopie.I spotykają się glosy .,,Ojców" glównecro bohatera: Bi llewi
cza, .lana Kazimierza i przeora Korde ··ki rro. Każdy z nid1 potwierdza dzi jr Kmicica, 
gwarantuje p rformatywność zapisów testamentu. I ,git yrn izL~j e rzeczywistość prze
miany z Kmicii.:a w Babinicza i powrót do własn •cro imienia w blasku chwały. ł .i st 
królewski odczytany w kościele j • t koniecznym aneksem do postanowień testamen
tu. Zgodnie z jego brzmieniem, Kmicic musiał walczy' o Oleńkę z Boviem, mógł więc 

zwycięży!: boskiego rywala tylko jako „święty" . W ten sposób fabuła romansu i fabu
ła odkupienia zlewają się w jedno. Żeby jednak paralela mogla s ię dop "łni \ musi 
nastąpić potwierdzenie, ż ·usunięta została przeszkoda w posta i .,szpetnych uczyn
ków", o których mówił testan1ent. Może to zrobić jed~rnie slowo „Ojc'łl ., - prawoda\V
cy. Nio·dy rue jest to realna obecno~ć ojca biologi znego. 'T)1m bardziej miejsce sym
boliczne - miejsce króla - pozostaje puste. List rehabilitują y Kmi ·i t.:aictt streszcze
niem jego powieściowych losów, które powtórzone w słowach króla, przywracają 
wła.~ciwą interpretację testamentu. Oto symulat.:ja triumfalnego powrotu „Ojca··, \ pd

ni symbolicznej mo · . . , ymuJac~ę, bo w rze ·zywistosc:i jest to jedynie triumf r ·toryki 
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imienia: „My, Jan Kazimierz, król polski , wielki książę litewski, mazowiecki, pruski 
etc., etc., etc. W imię Ojca i Syna i Ducha Święreao. amen". ( ... ) Głos „Ojca", po 
pierwsze, uwalnia Kmicica od Babinicza i przywraca mu rodową tożsamo' ć · po dru
gie, znosi przyległość do „tamtego Kmicica (zdrajcy i rebeliant.a) . rozstrzyaają 

w~zdkie pekulacje i wątpliwości słuchaczy. ( ... )Testament i list tworzą całotić - od
czytane na głos - porządkują , obiektywizują i ostate znie wyjaśniają historię jednost
ki . Rozstrzygający głos króla Jana Kazimierza (odegrany przez lektora-księdza) to 
fantazja o końcu interpretacji; wreszcie przychodzi kres intryg, l<lan1stw, pomyłek, 

gier; ład jednoznaczności zostaje przywrócony. Oczywiście to nic głos, ale list, li tera
tura, streszczenie tego, co czytelnik i tak już wie. skoro doczytal powieść do tego 
miejsca. Mimo tej wiedzy słuchamy jeszcze raz, aby zobaczyć ,,jak to działa·· , sycić 

się rozkoszą sensu i śnić o słowie „Ojca", które rozjaśni i usensowni dzieje, i nasz jed
nostkowy w nich los. 

Trylogia opowiada o tym, co zostało otrzymane, następnie utracone i na powrót 
odzy kane. Tak ujęty przedmiot opowieści ma wiele imion, ale tym, które pozwala 
pisarzowi zintegrować pozostałe w ramach jedn~j fabuły jest : „kobieta". ( ... ) Mę ·y 
bohaterowie otrzymują, tracą i odzyskują ukochane kobiety, a zarazem - w planie 
alegorycznym - ich losy reprczC'ntują dramaty polskiej historii i nadzieję, jaką Sien
kiewicz wpisuje w literacki obraz dzit;j{Jw Polski zniewolon~j. ( ... ) 
Bez względu na wykładnię, ,.kobieta" nie oznacza więc jedynie ludzki~j płci. Kobie
cość w twórczości Sienkiewicza stanowi rozległą i złożoną sferę symbolizacji, która we 
wstępnej, uproszczon~j lektw-ze, znaczy: „Otrzymaliście dar, utraciliście go lub po
zwoliliście sobie odebrać. więc Wraz musicie go odzyskać, udowadniając równocześ 

nie, że zasługujecie na niego". Ten ostatni warunek jest niezbędny dla zrozw-nienia 
historiozoficznej fantazji wpisanej w fabuJy romansów Trylogii. Istotą walk opisanych 
w cyklu historycznym nie jest bowiem zwycięstwo, ale ofiara - odpowiednio - indy
widualna i zbiorowa. Każda z centralnych fabularnie bitew Trylogii (Zbaraż, Czę

stochowa, Kamieniec) to obrona, która nie kończy się spektak11larnym zwycię twem, 
a w ostatni~j części jest przegraną . Ten model fabuły militarnej przechodzi na poziom 
wątków miłosnych. Zaden z głównych bohaterów nie ratuje ukochant:i kobiety sarn. 
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Robią to za niego przyjaciele (Ogni.cm i mieczem) , dzieje się tak przez przypadek (Po
top), kobieta wyzwala się sama (Pun. Wołodyjowski). 

Dziwność posunięć pisarskich dotyka także antagonistów. Bohun ciągle walczy 
z kimś innym (Kurcewicze, Zagłoba, Rzędzian , Wołodyjowski) zamiast ze Skrze
tuskim, podobnie Azja nie pojedynkuje ~ię z Michalem o Baśkę . .Jedynie Kmicicowi 
pozwolił Sienkiewicz na kilkakrotne starcia z Bogusławem, ale to nie zwycięstwo nad 
nim zwróciło mu Oleńkę . Antagonizm bohaterów wynika z konsekwencji ich uczuć , 

gdyż bohaterowie negatywni poświęcą dla kobiety sprawy publiczne, podczas gdy 
pozytywni , dzięki miłości , stają się świadomymi obywatelami . ( ... ) 
Daleko ważniejsze od pokonania przeciwnika jest głębokie . ponawiane przez pisa
rza, doświadczenie straty, jaka jest udzialem jego bohaterów. Wartością jest bowiem 
poświęcenie tego, co najbardziej ukochane, dlatego Skrzetuski trzykrotnie jest prze
konany, że na zawsze utracił Helenę: w Rozłogach po zajeździe urządzonym przez 
Bohuna, po zdobyciu przez Kozaków twierdzy Bar oraz, gdy dociera do niego fał
szywa wiadomość.. że zginęła w klasztorze w Kijowie. Opłakuje zatem trzykrotnie jej 
śmierć. Można w tych powtórzeniach widzieć typowe potrojenie znamienne dla na.r
ra~ji baśniowych lub mitycznych, ale także jeden z przejawów aluzji symbolicznych 
do trzykrotnie dzielonej ojczyzny: aluzji, jakich wiele w prozie Polski zniewolonej. 

Kobiecość jest jedną z powieściowych alegorii narodu szlacheckiego, w myśl któr~j 

Rzeczpospolita przypomina niewiastę : „bezładną, zie powiązaną, rozdartą, swawol
ną, nierządną" , a przeto potrzebuje silnego mężczyzny : , trzeba im tylko wodza". 
I tu nagle Sienkiewicz mąci klarowności przypowieści. Silny wódz nie jest w tym 
świecie wartością bezwarunkową, jeśli bowiem żołnierze nie służą mu świadomie, 
z dobrej woli i cnoty, staje s ię tyra.nem. Jest to powszechna zasada świata Trylogii, 
która sprawia, że bohaterowie nawet dysponując siłą, szybko wycofują się z tej prze
wagi. Traktowanie kobiety jest więc testem poglądów politycznych, zaś ten, kto pro
ponuje jej zniewolenie reprezentuje w powieści zło ludzkie i polityczne. W symbo
licznej paraleli taki stosunek do kobiety jest alegorią despotyzmu. ( ... ) Wyrzeczenie 
się przemocy wobec kobiety, a nawet pohamowanie próby jej odzyskania, jest na 
innym poziomie znakiem chwalebnej rezygnacji z despotyzmu. Tekst mocno dowar-
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1nściow11je cnotę pnw:k iqgania ,.; iły. naw1·tjcśli posiada sil( środki i prawo do jej rea

lizal'ji . '\by taki pmjek1 polityki wobcr płci prLcciwrn·j m<'1gł si1~ ziścić. na „est wyrze

l'zrnja się prz<'ll10l'Y musi przy.6<'. odpowicdź. jaką stanowiit ko biec gc~ty: wierności 

i poś,,-i '<'enia: zwhL~zcza mota wi1·rności nai-z1·czonernu i mt;'Żowi. zabezpieczona 
n1u\ ·ą autora przrd 1-rwaltr·m. powinna być wzorem cnoty obywatelskiej - wierności 

król1 1wi i HzPczypospolitej. 

Cz~ kobif't)' w 1 w6n:zośl'i Sil'l1kiew il'za maj[} ciała'? 
Odpowi1·dź wydqj<' ,.;ii; <JrZ\"\\ista - mnjql Przrcirż ta twórczo" kipi zmysłowością, 
zaś autor uznajr ('icl1·~11ość za fundamen1nlny składnik miłości. („.) Wszystkje jego 
fabuk pasvży1 ują na konkretności i szybkoś('i pożądania. które poprzPdza zawsze 

powstanie wi\'Zi duchowt'j mi\·dzy bohaterami. ·n·mpo zdarzeń zrnyslowych świet

nie w~pÓlf!rn z 1 • k1111nmią narracji prz~'godowej. która preft•rnje relacj o zdarzeniu 
zarnias1 ·1111 liowania Ul'ZUĆ . Wv\'scy jego bohatermvi1· doświadczają nagłe rro przy

plvwu narni\·111ośc i . kt<'inj źródlem jesl zmysłowa atrakcyj no~ - ich wybranek. Autor 
nir d<\jl' im nmvt't czasu na pogłębienie relacji. gdyż wołają powinności gatunkowe 

- przygody woj1·mw. Dominuje więr pożwfanie uszlachetnione szeregiem zobowią
zar1 pod1·jrnmvam·ch prz1·z bohall'f'ÓW lub zostaje ono okjełznane niewzruszonymi 
prawami fizvki moralnej l~'l: h światów . . \utor pomaga sobie. p1-zernyślnie konstruu
jqc 11rodę bohat1·n•k, tak że id1 ei e l c:-. n oś(; '>laje s ię ośrodh•m świata w którym żyją. 

\\ypadkow:i środowiska naturalnego. oto('zcnia ludzi i rz ·zy. słowem ich milieu. („.) 

Ci<Ja kobierych bohaterek I rz d:;;lawiane są sc·lektywnic. Motywacje tej s·lekcji są 
jr·dnak dwuznal'znr. W zbyt prostej wykładni stoi za nimi autocenzura obyczajowa 

realizowana przez pisarza. Analiza scen eroty('znych pokazuje jednak przewroLność. 

lej rrdukt<ji. bowiem Sit~nkiewicz µot rnll wyzyskać ograniczone pole przedstawienia 
ciala dla s1worzenia s11gr>stywll'j gry widzialnym. kt6re właśnie ze względu na swą 

drażniąc'{ skrorn11oś( pełni Funkcję elipsy prowokującej myślenie o u.krytym. Inny
mi słowy. jego technika opisu erotycznego n·alizuje dialektykę perwersji, wcii:1gajqc 
czytdnika w pragnienir dopowiedzenia nicprzcdstawio1Jego. I i cśmiale transgresje 

tek.sw przejmuje wyobraźnia odbiorcy. podczas gdy faktyczny opis nie przekracza 
dopuszczalnych grani(' normy obyczajowej założonej prz 'Z autora. Problem okazuje 
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się jeszcze bardzic·j zlol.nny. kiedy pylamy 11 spnkl'zrll' l'unkLje erotyzmu w świeciP 

po'"~eściowyrn ; widać bowi ·in wyrainic jak zrnieniają sit;• onr w kolljnyd1 powieś 

ciach. Początkowo erotyzm j<·st przt•de w~zy I kjrn l'unk('jonalny rodzinnie i denio
grallcznic (impul du rnalżeństwa i potomstwa). Począwszy jednak od Pww lf uluc{1 ·

jowskiego pojawia sil'. w twórczości Sienkiewicza rtłwnolegly nurl cnnyzmu autono
micznego. wyzwolonego z powimll)Śl'i prokrca('. ji. Początkowo wszvstko było jwme: 
mężczyzna to istota. która zadaje śmier{; kobil'la Z<L; daje życi1-. Jaką więc funkcję 

w fabule krzepi<1ccgo romansu wyznacza autor ciałorn kobiet., ktftrc nie wydi~ą na 

świat potomstwa, jak Baśka? 

Spośród rozmaityl'hjęzyków, jakimi mÓ\.\i dy,.;kurs wojenny (in.in. wolno:i(._ koni t'l'Z 

ność, suwerenność. zemsta. r~rwalizacja). 'flylogio szczcg<)lni1· d1ę trri<· 1·bpo11uj1: 
słownik pracy. Nic slanowi to dowodu na pozytywisty('zny ko ' t:iel' 1 kwi<icy w świa

topoglądzie autora. Zabijanie ujt,;tc w mt'lafory pracy pozwala Sicnki1·\\·iczowi roz
warstwić przeclstawieni · przf'rnO(')' na n·alistycznr opisy zabijania i zadawania ran 
oraz na polityczną i gospodarczą l'u11kt:ję wojny. Tak ruzumiam'j idei przemocy służą 

powieściowe obrazy zabijania porównywarw do pral' rZl'lllil'ś lnika lub rolnika. su
miennie wykonuj:[ ·ych zawodo\'4 powinnoś{. Ml'laforyzacja µrz ernon j ·st zatt'm 

czymś wic;n~j niż osłabiającą jej grcw; sub~Lytu(jq; dysklll . ten zrni1·rza wprost do 
ideologi::r,acji przed ·tawicnia. W tradycji opisu prz1•111ucy wojennej od pol·z11tku daj<! 
sic; rozpozna'. dwa odr -bncjęzyki przf'dstawiania. Pil'rwsz~1 ujmuj(' prz('moc w obra

zach zwierzęcych instynktów. drapieżności i zdziczenia. Drugi prl'zentujr zabijanie 

jako nieodłączny element cywilizacji, eksponuj'{C w ohrnzach przemocy planowe 
dzialanic, strategię; pozbawione indywidwilncj niPnawiśc i m-mioslo. Zahijanil' opi

sywane za pomocą pojęć z Krf;'"U t•konomii pracy socjalizuje wojn~· wci t1gaj11c ją w ob
ręb znanych kate•Torii spoi •cznych. (.„) 

Hanne lub martwe ciało wroga staje się produktem wytwarzanyrrr prz z wojnę. 
Obie strony wytwarzają jednak produkty podobne (zabite lub rann l'iala). przez 
co kontrowersyjna staje si '( swoista obojęt nośc~ moralna przemocy oraz co~ barclzirj 

niepokojącevo, mianowicie oznakj, ż · ta praca .,;prawia przyjen111t1ŚĆ nawet zawo
dow('om. 
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dramaturgi czne opr acowan ie tekstu Jan Klata i Sebastian Majewski 

reżyseria i opracowanie muzyczne 

scenografia i św i at ł o 

kostiumy 
choreografia 

asysten t reżysera 

konsu l tacje j ę zykowe 

W spektaklu wykor zystano nagrania pieśni 
Bogurodzica i Boże, coś Polskę 

w wykonan iu c z ł on ków Chór u Organum . 

premiera na Duże j Scen i e 21 lutego 2009 

Występują : 

[postaci w kolejności pojawian i a się w akc ji ) 

Ksiądz Kamiński __ Tadeusz Huk 

OGNIEM I MIECZEM 

Jan Skrzetuski __ Jerzy Grałek 
He l ena Kurcewicz ówna Małgorzata Gałkowska 

Jurko Bohun __ Zbigniew W. Kaleta 
Bohda n Chmielnicki _ _ Krzysztof Globisz 
Tuhaj - Bej _ _ Jan Peszek I Mikołaj Grabowski 

Jan Klata 
Justyna Łagowska 
Mirek Kaczmarek 

Maćko Prusak 

Błażej Peszek 

Marek Szymanowicz 

Atamani __ Bolesław Brzozowski, Tadeusz Huk, Jerzy Święch 
Onufry Zag łoba __ Juliusz Chrząstowski 
Michał Wołodyj owski _ _ Andrzej Kozak 
Łaszcz __ Tadeusz Huk 
Obraz __ Anna Dymna, Ewa Kolasińska 

POTOP 

Aleksandra Billewiczówna __ Barbara Wysocka 
And r zej Kmi cic _ _ Krzysztof Globisz 
Kompania __ Bolesław Brzozowski, Tadeusz Huk , Jerzy Świech 
Sikorki __ Anna Dymna , Małgorzata Gałkowska , Ewa Kolasińska 
Michał Wołodyjowski __ Andrzej Kozak 
Onu f ry Zagłoba __ Juliusz Chrząstowski 
Ja nusz Radziwił ł _ _ Jan Peszek I Mikołaj Grabowski 
Murzyni Radziwiłła _ _ Bolesław Brzozowski, Tadeusz Huk 
Jan Skrzetuski _ _ Jerzy Grałek 
Roch Kowa l ski Tadeusz Huk 
Bogu sław Radziwi łł _ _ Błażej Peszek 
Przeo r Kordeck i _ _ Jerzy Święch 
Obraz Ewa Kolasińska 
Król Polski __ Jerzy Święch 

PAN WOŁODYJOWSKI 

Andrzej Kmicic Krzysztof Globisz 
Jan Skrzetuski Jerzy Grałek 
Onufry Zagłoba Juliusz Chrząstowski 
Hele na Kurcewicz ówna __ Małgorzata Gałkowska 
Aleksandra Bi ll ewiczówna __ Barbara Wysocka 
Michał Wołodyjowski __ Andrzej Kozak 
Krystyna Drohojowska Ewa Kolasińska 
Barbara Jezi orkowska __ Anna Dymna 
Ketling of Elg i n __ Bolesław Brzozowski 
Obraz _ _ Ewa Kolasińska, Barbara Wysocka 
Azja __ Zbigniew W. Kaleta 
Nowowiejski Stary __ Tadeusz Huk 
Ewa Nowowi ejska __ Barbara Wysocka 
Zosia Boska _ _ Małgorzata Gałkowska 

Nowowiejski Młody _ _ Błażej Peszek 
Potocki _ _ Jerzy Święch 
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Trylogia na scenie krakowskiej - w XIX wieku 

W latach 80. XIX wieku Henryk Sienkiewicz był najczęściej czytanym, najbardziej modnym współczesnym 
pisarzem. Warszawskie „Słowo", a w parę miesięcy później krakowski „Czas" rozpoczęły druk (począwszy od 
roku 1883) odcinków Ogniem i mieczem, w następnych latach Potopu i Pana Wołodyjowskiego. Wielki sukces 
powieści skłonił teatry Krakowa, Lwowa i Poznania do próby adaptacji scenicznych wszystkich części Trylogii. 
Był to okres mody na „przeróbki" dramatyczne wielkich powieści historycznych w teatrach Europy. W rozdar
tej zaborami Polsce wystawianie dramatów historycznych miało szczególne - patriotyczne - znaczenie. Do 
Krakowa i Lwowa przybywali widzowie z Królestwa Polskiego, gdzie zaborca rosyjski ostrą cenzurą ograni
czał repertuar narodowy. Teatr krakowski pod dyrekcją Jakuba Głiksona, kontynuując linię repertuarową wy
bitnego poprzednika Stanisława Koźmiana, w łatach 1885-1889 wystawi/ Trylogię - zgodnie z jej chronologią 
- w trzech częściach. Wcześniej, w marcu 1884 roku, z inicjatywy księżnej Marceliny Czartoryskiej i osób wokół 
niej skupionych, na scenie Starego Teatru przedstawiono trzykrotnie tak zwane „żywe obrazy" z Ogniem i mie
czem. Układ 15 scen opracowali malarze krakowscy Franciszek Piotrowski i Jacek Malczewski. W spektaklach 
wzięły udział osobistości Krakowa. Wiele rekwizytów i kostiumów było oryginalnymi eksponatami z epoki, 
choć trudno się było w tych eklektycznych „przebraniach" doszukać ścisłości historycznej. Podobnie rzecz się 
miała, mimo pomocy znanych malarzy, z dekoracjami i kostiumami w przedstawieniach teatralnych. jeden 
z najwybitnieiszych fotografów tamtych czasów Walery Rzewuski utrwalił w swoim atelier fragmenty „żywych 
obrazów". Do dziś zachowało się dziewięć zdjęć (dzięki uprzejmości Muzeum Historii Fotografii w Krakowie 
publikujemy dwa z nich). 

Sceny z „żywych obrazów" sfotografowane w atelier Walerego Rzewuskiego, 1884. 

Ogniem i mieczem - premiera 17 października 1885 

Pan Benedykt Pobóg, który podjął się ułożyć dramę na scenę, trzymał się jak najdokładniej tekstu pier
wotnego twórcy, nie dodając ani jednego słowa i to mu poczytujemy za wielką zaletę. Tam tylko, gdzie się 
dialog powieści urywał, dopełniał go wyrazami wyjętymi z opowiadania autorskiego, tworząc tym sposo
bem mozaikę ułożoną z samych pereł stylu Sienkiewicza.(„ .) Pominął utarczki, pogonie, bitwy i oblęże
nie Zbaraża, historii dał tyle tylko miejsca, ile go potrzeba było dla tła obrazu, a interes sceniczny zamknął 
w miłości Skrzetuskiego do Heleny Kurcewiczównej, czyniąc z losów dwojga sympatycznych kochanków 
jedną kanwę dramatu. W naszym przekonaniu, w ten sposób użyty erotyczny mechanizm był najwłaściw
szy wobec trudności przedsięwzięcia, piękność bowiem powieści leży głównie w opisach, nie mających sce
nicznego znaczenia. Batalie, oblężenia, utarczki, wymagają wspaniałej wystawy oraz doskonałego, latami 
calymi wymustrowanego chóru statystów, a takim chórem ani Kraków, ani Lwów, ani Poznań - dla których 
sztuka była układana - rozporządzać nie może.(. .. ) Każdy widz nieuprzedzony przyznać musi, że Ogniem 
i mieczem jest serią scen efektownych, wcale zwarcie łączących się z sobą, w tendencjach swych dodatnich, 
niekiedy zaś szlachetnie podniosłych. 
Główne postaci rysują się na tle ogólnym dramatycznie i jaskrawo, dając pole aktorom do popisów i rozwi
nięcie im właściwych zasobów moralnych i technicznych. Zdanie to nasze potwierdziła w sobotę i w nie
dzielę publiczność, przepełniając salę teatralną i okazując w ciągu przedstawienia ciągłe zadowolenie. 
Ogniem i mieczem nie tylko nie jest gorszym od Młodości muszkieterów Aleksandra Dumasa (ojca), od 
Nędzników Wiktora Hugo (chociaż przerabiali je ich genialni autorowie) i wielu innych powieściodrama
tów, ale nawet znacznej liczby podobnych fabrykantów. Perspektywa sceniczna nie zaciemniła w nim my
śli, efekt nie sponiewierał estetycznej formy, a cudne inwencje Sienkiewicza w skromnej i zwięzłej oprawie 
sześciu obrazów przedstawiają się - jak w powieści - niekiedy bardzo zajmująco. (. .. ) 
Dyrekcja artystyczna, korzystając ze sposobności - dzięki uprzejmej i życzliwej interwencji jednego znaj
rozglośniej znanych w Krakowie artystów malarzy - przebrała scenę w bogactwa wschodu, dywany, kotary, 
zbroje i sprzęty. Aktorowie - spełnili w ogólności - swoje zadanie nader sumiennie i przyzwoicie. Pierwsze 
miejsce przypada w udziale panu Riegerowi, który niemal z mistrzowskim pojęciem, przy wielkim zaso
bie szczegółów i środków technicznych, wspaniale a realistycznie odtworzył postać Bohuna. Był to kozak 
z krwi i kości, tęskny i marzący, jak duma ukraińska, a zarazem dziki, szorstki, energiczny jak prawdziwy 
bohater i rycerz stepów, wpół rozbójnik a na wpół żołnierz.( ... ) 
Jak nas zapewniają, mnóstwo osób zgłasza się już po bilety na jutrzejsze przedstawienie Ogniem i mieczem. 
Tak więc dyrekcja po kilku sukcesach moralnych, doczekała się nareszcie sukcesu pieniężnego, cieszymy 
się z tego szczerze. „Czas" nr 239/1885 

Wyłącznie dla materialnych korzyści przedsiębiorców teatralnych, zachęconych powodzeniem w wysta
wianiu od lat kilku tak zwanych „obrazów dramatycznych" powiększa się stale we Francji, a za jej przykła
dem i u nas, falanga „przerabiaczy" cennych utworów literatury, na bardzo wątpliwej wartości „sztuki" sce
niczne. Roboty tego rodzaju, usprawiedliwiane we Francji nadmierną żądzą nowości, u nas mają wartość 
kurtek myśliwskich np„ skrojonych z przepysznego materiału, jaki był użyty na kontusz, w którym dzisiej
sze pokolenie chodzić już nie umie.( ... ) 

Dziwić się doprawdy trzeba, że dotychczas nie zamówiono sobie „obrazów dramatycznych" z dwunastu po
wieści Pana Tadeusza, albo ze Stefana Czarneckiego klasycznego, Kajetana Koźmiana. Takie myśli nasuwa 
literacka wartość przedstawionego w sobotę obrazu, osnutego na efektownej powieści Sienkiewicza Ogniem 
i mieczem. ( ... ) Dla osób, które powieść Sienkiewicza czytały, przeróbka jest ilustracją obniżającą do mini
mum doznane wrażenia, zdaje się, że wszyscy bohaterowie powieści, z wyjątkiem może Bohuna, który żyje 
i czuje w „obrazie", przemienieni zosta,li w kompa Fsów wałęsających się po scenie i mówiących do siebie 
wzajem ani interesująco, ani dowcipnie. Zręczności i talentu dowiódłby ten, kto nie znając wcale powieści, 
zdołałby z widzianego na scenie obrazu napisać ją w dziesiątej części ta'k zajmująco, jak się ją czyta. Kontur 
treści obrazu jest identycznym z treścią powieści. 
Wystawienie tej sztuki byto troskliwym w ogóle, w niektórych obrazach nawet bardzo dobrym. Role ar
tystów nie przedstawiały pola do popisu, z wyjątkiem kilku głównych postaci, na które zwróconą była 
uwaga. Najwięcej zasłużonych oklasków zebrał pan Rieger, jako Bohun, po nim pan Szymanowski, jako 
Wołodyjowski, wcale dobrym był pan Antoniewski Podbipiętą. Zwykłym obyczajem imitował znowu 
pan Arwin od początku do końca, jako Zagłobę, jednego z osobistych swoich przyjaciół. Kto nie zdolny 
wskrzeszać talentem i intuicją postaci fantazji, zabawi czasem karykaturując żyjących. Kilkunastu osobom 
w teatrze podobało się to. Rozweselony sobą bardziej, niż rozweselający publiczność, zapomniał Zagłoba 
w ostatnim akcie, jakie mają imiona Wołodyjowski i Skrzetuski i pozmieniał im patronów. Mniejsza o to 
jak tam kogo nazwać, byle zaimponować wypchanym brzuchem. To się panu Arwinowi zupełnie udało. 
Skrzetuski w osobie pana Janowskiego był za miękkim na rycerza, kilka scen jednak miał artysta bardzo 
dobrych. ( ... ) Role żeńskie oddały bez zarzutu pani Wolska i panna Kałużyńska. Panna Barszczewska, za
wsze sympatycznie widziana, miała fatalnie niemiły wykrzyk, kiedy ucieka przed Bohunem. Takie efek
towne, a zdradliwe punkta roli należy więcej wystudiować. Kostiumy i dekoracje oczyszczone, wcale nieźle 
się przedstawiały, a co również godnym jest zaznaczenia „tłumy" tatarskie, kozackie i szlachta okazywały, 
iż wyćwiczyła ich wprawna dłoń. W drugim akcie widać przez okno od lewej strony sceny, otoczonego kil
ku gwiazdami kometę. Ten dowód kunsztu maszynisty teatralnego wywołuje w widzu efekt. .. prawdziwie 
godny święta Trzech Królów. /a-k/ „Nowa Reforma" nr 239/1885 

Ogniem i mieczem przedstawione będzie stanowczo w niedzielę po raz czwarty, gdyż kasa teatralna otrzy
muje ciągłe zamówienia z miasta i prowincji na to widowisko wielce atrakcyjne, równie treścią jak i eg
zekucją wcale niepowszednią. Pomiędzy słuchaczami wczorajszymi znajdowała się także w teatrze pani 
Mickiewiczowa (synowa Adama - przyp. red.), żona Władysława, wraz z córkami, stale zamieszkująca 
w Paryżu oraz wiele osób z Warszawy i Królestwa, które jednomyślnie chwaliły równie układ sztuki, wyję
tej z powieści H. Sienkiewicza - dotkniętego obecnie straszliwym ciosem (śmierć żony - przyp. red.) - jak 
i sposób, w jaki wykonują ją artyści krakowscy. „Czas" nr 241/1889 

Potop - premiera 8 stycznia 1887 

Zawodowy awanturnik zabija ludzi, zdradza ojczyznę i króla, a w końcu ten król, taki niedołęga, że go 
nawet w sztuce nie wprowadzono, reha,bilituje awanturnika i daje mu awans, kochanka oddaje mu rękę, 
a przyjaciele niosą na Fękach. Widz przeciętny, który powieś.ci nie zna, dziwić się musi, jak łatwo z szubraw
ca zostać starostą, i dziwi się, że w kraju, gdzie króL jest niedołęgą, szlachta rozbójnikami, książęta zdraj
cami lub rozpustnikami, są dziewczęta, które zaszarganym bohaterom rękę oddają.( ... ) Jak sama powieść 
Potop jest apologizowaniem monarchizmu z usunięciem innych czynników na plan drugi, tak „przerób
ka" Potopu wytwarza istny chaos pojęć etycznych i zupełne juiż sfałszowanie prawdy dziejowej. W przerób
ce bowiem zniknęła bez śladu Częstochowa i jej obrońcy, a wielka idea wzmocnienia ducha narodowego 
przez wiarę pozostała w powieści, a nawet nie w powieści l'ecz w Nowej Gigantomachii ks. Kordeckiego, któ
rą Mickiewicz nie bez racji nazywa epopeją narodową. Jak wielką szkodę poniosła idea narodowej samo
dzielności przez pominięcie Kordeckiego i Czarneckiego, jak nie zyskał całkowitej rehabilitacji Kmicic, tak 
i pana Sienkiewicza pozbawiono prawdziwie pięknych epizodów powieśd. Już romans Kmicica z Oleńką 
stracił, że mu odjęto wyznanie miłosne w czasie jazdy sankami, a wszystkie straty i niejasności złożono na 
ołtarzu popularyzacji ... biletów teatralnych. 
Szkoda, że do tej bezowocnej pracy przyłożył ręki pan Popławski, który w porównaniu z Pobogiem, kraj
czym powieści Ogniem i mieczem, złożył dowód pewnej zręczności i znajomości mechanizmu scenicznego. 
Autorom przypadła najniewdzięczniejsza rola - uosobienia postaci już w fantazji widza wytworzonych: to
też nie zadając sobie wiele trudu, w znacznej części poszli utartym szlakiem stworzenia szablonowych po
staci kontuszowych, czyniąc z nich raczej galerię ukostiumowanych aktorów niż bohaterów powieści 
pana Sienkiewica. W miarę rutyny i zdolności postacie nabierały mniej lub więcej podobieństwa, zawsze jed
nak pozostały dalekimi od obrazu wytworzonego po przeczytaniu powieści. Tak np. panna Kałużyńska kon
sekwentnie prowadziła charakter Oleńki, ale w założeniu zubożyła ją o zasób energii, pan Sobiesław wpraw
dzie dziarskim był Kmicicem, ale podobnym do wielu innych kontuszowców innego imienia, innych rysów, 
pan Siemaszko Zagłobą był młodziutkim i lubo z werwą, ale bez jowialności. „Nowa Reforma" nr 9/1887 

(. .. ) Zbytnie rozwałkowanie pierwszej części zmusiło pana Popławskiego do sumarycznego, niedostatecz
nego, powiedzmy wprost niedołężnego rozwinięcia na scenie właściwej treści Potopu, którą niezaprzeczal
nie jest rehabilitacja Kmicica. Oto zarzut pierwszy. Drugi, niemniej ważny, dotyczy języka. Rozumiemy to 
bardzo dobrze, że pan Popławski nie włada takim językiem XVIJ wieku jak Sienkiewicz. Z tym wszystkim 
jednak dialogi oryginalne Sienkiewicza tak dziwnie od.bijają wśród częstych niestety dialogów fabrykowa
nych przez autora przeróbki, że czynią wszelką iluzję niemożliwą. Doprawdy, kto wie, czy nie lepiej było na
pisać rzecz całą językiem dzisiejszym, jeśli już koniecrnic trzeba było ją pisać. O ile pan Popławski uznał za 
stosowne zmieniać Sienkiewicza, nie szczególnie mu się udało. „Czas" nr 7/1887 

Pan Wołodyjowski - premiera 23 lutego 1889 

Przeróbka pana Siemaszki dokonana, a przez Sienkiewicza podobno poprawiona, grzeszy z jednej stro
ny brakiem akcji, z drugiej przeładowaniem treści zbytecznym dla sceny epizodem. Wina to niefortunnej 
chęci przedstawienia na scenie całej prawie treści tomu I. Zdaje nam się, że ograniczenie się na dramatycz
nym konflikcie, wysnutym ze stosunku między Basią, Krzysią, Ketlingiem i Wołodyjowskim, i wypełnienie 
nim całej sztuki - byłoby dla całości korzystniejsze. („ .) Dodatnią stronę sztuki stanowi zachowanie cha
rakterystycznych cech wszystkich postaci z powieści na scenę przeniesionych, zręczny, dowcipny, chociaż 
miejscami zbyt długi dialog. Na poklask też zasługuje bardzo trudne i rzadkie w przeróbkach powieścio
wych, ograniczenie się tylko do pięciu obrazów. Bardzo rażące w wielu miejscach nieumotywowanie ak
cji nie może być brane za złe panu Siemaszce. W powieści jest to samo - tylko mniej widoczne. Scena mu
siała braki te na jaw wydobyć. Pomimo jednak błędów, sztuka się podoba i przez czas dłuższy nie powin
na schodzić z afisza. Zwłaszcza, że biorący w niej udział artyści grają z uznania godną starannością. Że pan 
Siemaszko jako Zagłoba wyglądał charakterystycznie i grał wybornie - nie było dla nikogo niespodzian
ką. Pan Siemaszko odkąd dzierży monopol komizmu na naszej scenie - zdobywa sobie coraz większe uzna
nie. Słusznie leż mu się należały od licznie zebranej publiczności oklaski, które zbierał wczoraj w potrójnym 
charakterze: autora, aktora, benefisanta. „Kurier Krakowski" nr 235/1889 

Pan Konopka jako Wołodyjowski, w całym znaczeniu tego słowa był świetnym. Kreacja jego wyretuszowana 
w najdrobniejszych szczegółach, pełna życia, szalonej energii i liryzmu. Nawet ów przeskok gwałtowny od żalu 
po Krzysi do zaręczyn z Basią, artysta umiał tak delikatnie przeprowadzić, iż wcale nie raził. Jest to stanowczo 
najlepsza rola w repertuarze artysty i życzyć mu należy, aby więcej podobnych mógł w nim zapisać. Pan Rygier 
w rol i hetmana Jana Sobieskiego, jakkolwiek epizodycznej, zebrał huczne oklaski za wypowiedziany monolog 
o miłości Ojczyzny i obowiązku żołnierza. ( ... ) Panna Kałużyńska starała się odpowiednio sportretować ową 
Basię ... pełną ekstrawagancji. Rola nadzwyczaj trudna i potrzebuje wielu warunków fizycznych. Artystka po
konała trudności, lecz chociaż szła za myślą autora, typ ten, mimo dobrej gry, nigdy się nie wysunie na pierw
szy plan, gdyż jest zanadto chorobliwy i nie licuje z dzisiejszymi zapatrywaniami. „Czas" nr 48/1889 

opracowała Elżbieta Bińczycka 



Narodowy Stary Teatr 
im. Heleny Modr zejewskie j w Krakowie 
założony w 1781 roku, sezon 177 

Dyrektor Nacze l ny i Artystyczny ~~ Mikołaj Grabowski 

Zastępca Dy rektora Ale ksande r Nowak 
Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 

koordynacja pracy artystycznej i i mpresariat ~~ Kinga Głowacka , 

Agniesz ka Szczepań s ka , Urszula Wać , J a nusz Jarecki 
promoc ja Barbara Kwiatkowska , Da nuta Rogowska 
dział literacki Elżbieta Bińczycka , Agnieszka Fryz-Więcek , 

Szymon Wrób lewski 

inspicjent Katarzyna Gawe ł 
sufle r Iwon a Gołębiowska 
światło Marek Kos 
dźwięk And rze j Kaczma rczyk 
brygadzista sceny Tomasz Dzierwa 
c haraktery zac ja ~~ Aleksandra Bałuszek 
kost i umy : 
pracown ia kra wiecka damska 
pracownia krawiecka męs ka 

deko racje : 

El żbieta Rachwa ł 

Fryderyk Kałkus 

prac ownia butaf orska 
pracown i a mala r ska 

Jerzy Cieślicki 
Małgorzata Talaga 

pracownia sto l ars ka Zbigniew Wąsi k 
pracownia ślusarska Ad am Rojek 
pracown ia tap icerska J an Regul ski 
kierownic t wo techniczne Kr zysztof Fedorów, Tadeusz Kul awski 
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