


RZECZ DZIEJE SIĘ W T E A T R Z E 8 O Z M A I T O S C I 
PODOBIEŃSTWO OSÓB I SYTUACJI TEJ SZTUKI DO POSTACI I WYDARZEŃ 

• „NOC" TA SIĘ NIE UDAŁA. 
MIANO POJMAĆ CAREWICZA -
NIE POJMANO. 
MIANO ROZBROIĆ MOSKALI -
NIE ROZBROJONO. 
BITO S.IĘ NOC CAŁĄ -
BEZ PLANU, BEZ WODZA. 
WS f ANO NAZAJUTRZ 
BEZ RADY. 
A CO NAJGORSZA -
WŁADZA ZARAZ 
WPADNIE W RĘCE LUDZI, 
KTÓRZY POWS:T ANIA, 
NIE CHCIELI [ ... ] 
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Gdyby patrioci byli naznaczyli w tej chwili, w nocy jeszcze, Rząd 
w ł asny, tymczas o wy, byliby od razu, jeszcze w nocy rozstrzyg
nęli r zecz na korzyść wolności; ale czy głowy potracili [„.] dość, że rządu 
nie utworzyli [„.] 
Namiestnika właściwe~o nie ma; zastępuje go po zmarłym Zajączku se
nator-wojewoda SoboJewsk i. 
Wszechwładnym panem jest brat carski, który właściwie nie ma żadnego 
stanowisk a, prócz tego że jest dowódcą wojsk [. .. ] 
J est obok namiestnika Rada Administracyjna [„.] 
W t e j radzie wszechmocny jest książę Lubecki, zaprzedany sługa Mi
kołaj a. 
Jest minister stwo, złożone przeważnie ze sług cara i carewicza, choć nie 
brak tam i dobrych Polaków. 
Nadto są Senat i Izba Poselska - ale nie zwołane. 

LUDWIK RZEPECKI 
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NA SCENIE KOMEDIA SCRIBE'A 
„MA TKA CHRZESTNA" 

N Y C H N I E JE S T P R Z Y P l D K O W E, AL E JE S T TY L K O I W YŁ Ą C Z N I E P O D O B I E Ń S T W E M 
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Historia, j·ak i wybór miejsca 
akcji - Teatru Rozmaitości 

jest dla JERZEGO ŻURKA wy
łącznie pretekstem do podjęcia 
dyskusji o istocie w o I n ości , 

BARZYKOWSKI: 

o sensie 
rewolucji. 

W relac jach 
uczestni

ków 
powstania 

wydarzenia 
w teatrze 
miały taki 
przebieg: 

Dąbrowski (Dobrowolski] z Zajączkow
skim [„.] z dobytym pałaszami wpadli do 
Teatru Rozmaitości a ostatni siln,vm pło
sem zawołał: „Polacy! do broni! Moskale 
naszych w pień wycinają" . Ten okrzyk 
wszystkich odurzył, powstało zamieszanie 
i kto żył cisnął się do drzwi. Gdy Dą
browski chciał aresztować oficerów ro
syjskich, znajdujących się w teatrze, 
Chłopicki obecny tamże krzyknął donio
słym głosem: „Oddal się pan stąd, roz
kazuję! obecni tutaj oficerowie rosyjscy 
znajdują się pod moją opieką". Ponieważ 
Chłopicki był przez wszystkich znany, po
nieważ rozkaz jegp dla każdego, szczegól
nie dla wojskowego, był świętym, Dą
browski przeto usłuchał i oddalił się, ofi
cerowie moskiewscy nie byli aresztowani, 
a Chłopicki szybko opuścił teatr. Publicz
ność co prędzej wytoczyła się z teatru, 
a rozbiegając się po ulicach wielką spra
wiła wrzawę. 

MOCHNACKI: 
Rewolucja zastała go w Teatrze Rozmai
tości; stąd udał się zaraz do pałacu pry
masowskiego, gdzie w mieszkaniu jednego 
z urzędników komisji wojny pułkownika 
Sobieskiego, przesiadywał sekretnie resztę 
nocy, cały przejęty obawą, żeby go który 
oddział powstańców z tego ustronia nie 
wyciągnął, i gwałtem na czele swoim nie 
postawił. Lud i wojsko od samego począt
ku obwołało go naczelnikiem; Chłopickie
go mniemało widzieć, poznawać w każ
dym jeźdźcu, podobnym do niego z wzro
stu, przebiegającym ulicę. [.„] Wielu mó
wiło, że go widziało. Wszędy ta bajka 
biegała, i wszędy podnosiła ducha żołnie
rzy. Lecz ten naturalny, tysiącznymi 
okrzykami wzywany wódz rewolucji, nie 
miał żadnego w sprawie narodowej zau
fania. [„.] 
Rada Administracyjna w nowym składzie 
starała się go wynaleźć po północy, i nad 
rankiem; nareszcie gdy nikt się nie mógł 
wywiedzieć, gdzie przebywa, kazała dru
kować swą pierwszą odezwę przeciwko 
powstaniu bez jego podpisu, zawiadamia
jąc tylko publiczność, że generała Chło
pickiego przybrała do swego grona. 
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MAURYCY MOCHNACKI 

M ochnacki 
wytknął 

pierwszy 
przywód-

com spiskowym, że zre
zygnowali programowo z 
walki o władzę , że ją od
dali w ręce patriotycznych 
notabli. Można się zasta
nawiać, czy gdyby w nocy 
29/30 listopada zawiązał 

się w Warszawie rząd re
wolucyjny, czy poddałaby 
mu się prawica? Notable 
mieliby po swojej stronie 
stołeczną burżuazję, która 
bała się nade wszystko u-
zbrojonego „motłoch u". 

Mochnacki usiłował zmo
bilizować ulicę przeciw 
kontrrewolucji za pośred
nictwem klubu, zawiąza

nego w salach redutowych . 
Próba ta została udarem
niona, ale -za jaką · cenę? 

Lubecki z Czartoryskim 
musieli wynegocjować od
dalenie się Konstantego 
spod Warszawy, powrót z 
Wierzbna oddziałów pol
skich, trwających dotąd 

przy naczelnym wodzu. 
Kontrrewolucja zwycięża
ła markując z koniecznoś
ci swą rzekomą „rewolu
cyjność". 

STEFAN KIENIEWICZ 

MAURYCY MOCHNACKI 

[„.] Uważając rzecz jako się stała, powie
dzieć trzeba, że się spiskowym w niczym nie 
poszczęściło. Dobyli oni oręża, ale wroga nie 
pokonali. Sprzysiężenie [ „.] zamierzając 
dźwignąć kraj ojczysty z upadku, naglone 
ku końcowi niebezpieczeństwem, przystąpi
ło, bo musiało przystąpić do tego dzieła nie 
oznaczywszy pierwej kształtu nowej władzy 
i osób co by ją sprawowały. Wszelako moż
na było naprawić to złe pospolite w spis
kach, które dochodzą do skutku przed cza
sem umyślonym; można je było uczynić 
mniej szkodliwym przez zręczne, jak natura 
tego przedsięwzięcia mieć chciała, obcesowe 
wykonanie planu ruchów wojskowych prze
pisanego dla garnizonu stolicy. To jedno mo
gło wszystkiemu ze świtem nadać bieg Łat
wiejszy, prędki, naturalny. W istocie: nie
przyjaciel znienacka napadnięty i rozbrojo
ny, Wielki książę Konstanty schwytany, ai
bo zabity, miasto, królestwo opanowane, 
zrewolu.cjonizowane w jednej chwili, czyliż
by nie uniosło ze sobą całego narodu? Czy
liżby nie uczyniły zaraz na samym wstępie 
wojnę z Moskwą konieczną i nie wskaza.ły 
jakiego rządu tej sprawie potrzeba? [„ .] 
Stało się tedy bardzo wiele i nic. Wiele dla 
przypłacenia głową rebelii; a nic dla wyła
mania narodu z obcej uległości. Taka była 
noc 29. Jej polityczne skutki oczywiście 
jeszcze mniejsze od wojskowych być mu
siały. Insurekcja posiadała bruk; zajęła kil
kanaście ulic; uzbroiła część ludu; z resztą 
milczała. Nieprzyjaciel stał pod bronią za 
miastem, a miał i naturalnie musiał mieć 
swoich sprzymierzeńców w mieście. Jego 
sprzymierzeńcem był rząd, i wszystko co 
z rządem trzyma sród podobnych okolicz
ności [„.] 
Przeciwko obcej przemocy konspirował ca
ły naród, nie jedna garstka. Wszyscy - tak 
jest, wszyscy byli pośrednio lub bezpośred
nio w sprzysiężeniu. Wszyscy o nim wie
dzi eli . Wszyscy byliby od razu dali poklask 
rewolucji uwieńczonej pomyślnym skut
kiem. A gdy się pierwsze kroki na tej dro
dze garstce spiskowych nie powiodły, nikt 
nie chciał wiedzieć o co idzie, w nocy i na
zajutrz. [„.] Za rogatkami było gotowe ru
sztowanie dla buntowników. [„.] 

MAURYCY MOCHNACKI, Powstanie 
narodu polskiego w roku 1830 i 1831, 

Poznań 1863, t. II, s. 43--48 
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STANISŁAW BARZYKOWSKI 

Jakiekolwiek skutki z niej [Nocy Listopado
wej] nastąpiły, jest to zawsze wielki pom
nik śmiałości czynu, wielkości jego, patrio
tyzmu i poświęcenia. Dzieło godne podziwie
nia, jednakże dalek o pozostało od zamierzo
nego ce!'U, stanowczego . prawie nic owej no
cy nie zrobiono. Kość przeznaczeń Polski 
wprawdzie z nadzwyczajną śmiałością rzu
cona została, ale nic nie było dokonanego, 
spełnionego, co by powstaniu zwycięstwo za
pewniało [„.] Rezolucye, powstania, aby u
dać się mogły, potrzebują koniecznie, aby 
masy do nich należały, ażeby lud wziął w 
nich udział. [ „.] lud zaś może być poruszo
ny, albo przez podniesione egzaltowane u
czucia, namiętności, lub przez znakomite 
osoby [„.] Polska w ow ym czasie miała ta
kich mężów - mężów miecza, wojowników 
i mężów politycznych, statystów, których 
wysoko oceniała i których głosu gotowa by
ła słuchać. [„ .] Jeżeli więc powstanie miało 
być zrobione, trzeba było, ażeby podobne 
osoby należały lub przynajmniej, ażeby by
ła pewność, że w razie potrzeby ukażą się 
i lud ich usłucha i ich wolę spełni. [ „ .] T ym
czasem, jak widzieliśmy, zupełnie inacze j 
związek podchorążych postąpił. [„ .] 
Utworzony z samej młodzieży i prawie 
z młodzieży szkolnej, wojskowej i cywilnej, 
z kilkunastu podporuczników i kilku quasi 
literatów, adwokatów. Zapewne, że żarliwe
go patriotyzmu, wielkiego poświęcenia, bo
haterskie j odwagi im nie brakowało, bo czy
ny za nich mówią, ale byli oni bez znacze
nia, bez wpływu w narodzie, bez oparcia w 
kraju„. 
Te błędy z dwóch stron popełniono. Odda
liśmy sprawiedliwość naszym związkowym, 
ich wielkiemu patriotyzmowi, poświęceniu, 
odwadze. Cały pomysł zrobienia powstania, 
uderzenie na Belweder, uderzenie na jazdę 
nieprzyjacielską, pochód do miasta, zdob y
cie arsenału, są to czyny zuchwałej śmia
łości bohaterstwa sięgające, ale zarazem u
ważaliśmy za nasz obowiązek wytknąć 
i błędy popełnione, boć los Polski był lek
komyślnie na kartę stawiony, bo te błędy 
raz dokonane, przez całe powstanie napra
wione być nie mogły i ich skutki do końca 
wojny pozostały. [„.] 

STANISŁAW BARZYKOWSKI, 
Historia Powstania Listopadowego, 

Poznań 1883, s. 310-314 t. I 

STANISŁAW BARZYKOWSKI 

T ej nocy konspiracja 
niepodległościowa zdo

łała rozpocząć wojnę o 
polską niepodległość. Być 
może, bohaterski czyn pod
chorążych i współdziała
jących z nimi cywilnych 
spiskowców skończyłby się 
klęską doraźną, gdyby nie 
spontaniczny odruch pleb
su Warszawy, który wy
legł na ulicę w liczbie o
cenianej dzisiaj na ponad 
30 tysięcy - i wsparł 
zbrojnie czyn niepodle
głościowy. Wszelako tej 
nocy nastąpiły wydarze
nia, które przesądziły o 
przyszłej klęsce powsta
nia. [ ... ] Błagano generała 
Józefa Chłopickiego o ob
jęcie dowództwa powsta
nia„. a ów „najpopular
niejszy człowiek w Pol
sce" po demonstracjach 
swojej pogardy i odrazy 
przychylił się do sugestii 
powstańców wtedy dopie
ro, gdy uznał, że inaczej 
antyrosyjskie powstanie 
może zwyciężyć„. Trafny 
pomysł Ksawerego Broni
kowskiego, aby na wodza 
powstania powołać wier
nego towarzysza Waleria
na Łukasińskiego, majora 
Kazimierza Machnickiego, 
skończył się żałosnym nie
powodzeniem, a ów [ ... ] 
konspirator narodowy dał 

się przedziwnie łatwo wy
manewrować z walki... 

JERZY ŁOJEK 
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JERZY ŁOJEK 

P owstanie roku 1830/31 
mogło przetrwać kry

zys nocy listopadowej, a 
potem mimo w szelkich 
klęsk is tnieć przez dzie
sięć miesięcy ty lko dzięki 
naciskowi mas ludowych, 
opinii publicznej, całej ak
tywnej politycznie części 

dołów społecznych [ ... ] bieg 
sprzysiężonych po Drodze 
Belwederskiej, młodych 
ludzi z karabinami nie u
ratował kraju, przeciw
nie, swoim gestem niewąt
pliwie sprowokowali obcą 
przemoc, która rozprawiła 
się z kłopotliwą , niebez
pieczną formą kongreso
wej polskiej półwolności. 

Na szczęście : skoro bo
wiem niewykluczone, iż 
owa forma była dla wol
ności naszej może bardzie j 
jeszcze niż obca przemoc 
podejrzana, to w samą po
rę została przekreślona . 

Spiskowcy [ ... ] zaata kowa
li ową rozsądnie , progre
sywnie psującą się świa
domość, która groziła 
czymś poważniejszym od 
utraty kadłubowej pań
stwowości, bo właściwie 
nieodwracalnym , być mo
że . Utratą świadomości 
narodowej ... 

TOMASZ ŁUBIEŃSKI 

JERZY ŁOJEK 

Powstanie, które wybuchlo wieczorem 29 listopada 
1830 roku, było wydarzeniem historycznie nieuniknio
nym. Przygotowywały je wszystkie obiektywne czyn
niki społeczne, wewnątrzpolityczne i międzynarodowe 
określające byt Królestwa Polskiego; do powstania _..: 
pojętego jako zbrojna walka przeciwko carowi i Ro
sji - gotowa była olbrzymia większość uświadomio
nej i aktywnej patriotycznie części społeczeństwa pol
skiego: znaczna część szlachty, większość burżuazji 
drobnomieszczaństwo, inteligencja, plebs miejski' 
mtodsi oficerowie i żołnierze. Powstanie rozpoczęło się 
Jednak w warunkach fatalnego politycznego niep.Jro
zumienia. Oparte było w swym założeniu o najzupeł
niej mylną, opaczną i zgoła nonsensowną interpreta
cję postawy moralno-politycznej wyższych sfer .spo
łeczeństwa Królestwa - generalicji, arystokracji, po 
pularnych osobistości spośród członków rządu, sejmu 
senatu - interpretację przyjętą dowolnie, a priori 
i bez wystarczających podstaw przez organizatorów 
i przywódców spisku powstańczego. 
Patriotyczna gotowość do walki narodowowyzwoleń
czej rozpowszechniona była w społeczeństwie szeroko, 
nie sięgała jednak zbyt wysoko. Organizatorzy wybu
chu (mimo wszelkich wewnętrznych różnic politycz
nych w łonie spisku musimy traktować ich łącznie 

jako ruch świadomie i szczerze dążący do walki zbroj
nej o niepodległość) byli nie tylko zupełnie zdezorien
towani co do istoty podziałów i rozwarstwień ideowo
-politycznych w społeczeństwie polskim w 1830 raku, 
ale nawet nie zdawali so bie właściwie sprawy z sa
mego faktu jakichkolwiek podziałów tego rodzaju. 
Któż mógł wśród nich przypuścić, :\'e hasło walki 
o niepodległość nie pociągnie za sobą · tych spośród 
generałów czy senatorów, któr zy w ten z,y inny spo
sób dali dowody swych patriotycznych intenc~ji w cią
gu ostatnich lat czterdziestu, poczynając od" ,,.czasów 
Sejmu Czteroletniego, w okresie insurekcji 179f roku, 
wojen napoleońskich, wreszcie konfliktów politycznych 
w Królestwie po roku 1815, którzy wielokrotn ie sta
wali w opozycji wobec aktualnej polityki rządu kró
lestwa i protestowali przeciwko łamaniu polskich 
praw i polskich nadziei? Spiskowcy oczekiwali oczy
wistego - jak się im wydawało - rozwoju wypad
ków: poparcia powstania nie ty lko przez większość 
społeczeństwa, ale również i przede wszystkim przez 
popular n e i uznane za „moraln ych przywódców na
rodu" osobistości spośród l egalnej, umiarkowanej opo
zycji; sądzili, że ludzie ci sformują rewo lucyjny rząd, 
odwołajq się do poparcia całego narodu, energicznie 
i zdecydowanie pchną sprawę powstania we właści
wym kierunku - dokonają tego, co ponad własne sily 
wydawało się młodym studentom, niższym oficerom 
i podchorążym - byle tylko wszelkie wahania zosta
ły przekreślone wybuchem zbrojnej walki. 
Mit solidarności narodowej oślepiał i prowadził na 
manowce; trzeba było wszystkich gorzkich doświad
czeń 1831 roku, by dopiero w chwili upadku Warsza
wy stało się j asne, że zmarnowano realną szansę prze
kształcenia powstania w prawdziwą polityczną i spo
łeczną rewolucję, zdecydowanie rozcinającą społeczeń
stwo na ugodową, zdradziecką mniejszość i walczącą 
o cele narodowe wszystkimi dostępnymi met.odami pa
triotyczną i postępową większość. Z fatalną lekko
myślnością i krótkowzrocznością, z naiwną wiarą w 
„patriotyzm" generałów i senatorów Królestwa przy
wódcy powstańczego spisku kladli nacisk na jedność 
powstania, dopatrując się w tym szansy działań naj
skuteczniejszych, nie rozumiejąc, że w ten sposób 
wprowadzają truciznę kapitulacji do samego centrum 
ruchu narodowego. Nie pomyśleli o jakimś programie 
czy manifeście, o jakiejś deklaracji celów ruchu, 
o stworzeniu własnego rządu, a chociażbu własnego 
tymczasowego komitetu rewolucyjnego. Wszystko to 
pozostawiono ludziom znanym i popularnym, cieszą
cym sie społeczn'!Jm autorytetem, desygnowanym -
mimo i wbrew ich woli - na przywódców ruchu, 
ruch1t w założeniach swych zupełnie sprzecznego z in
tencjami i poglądami tych właśnie ludzi. [.„] 

1. 
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Tragedią powstania listopadowego - skoro musiało 
się już rozpocząć w w arunkach owego f atalnego ~de
zorientowania opin ii publicznej - był wynik belwe
derskiej operacji sp iskowców, godzących na życie wiel
kiego księcia. Wskutek nieudo lności i małej energii 
zamachowców Konstanty, j ak wiadomo, uszedł z ży
ciem. Polityczne konsekwencje tego niepowodzenia 
były nieobliczalne. Gdyby wielki książę zginął tej no
cy pod powstańczymi bagnetami, nie byłoby mowy 
o jakimkolwiek łudzeniu opinii publiczej możliwoś
ciami porozumienia z Mikołajem I i o prowadzeniu 
pod tą osłoną akcji kapitulacyjnej. Stałoby się jasne, 
że walka już się rozpoczęła, że będzie prowadzona na 
śmierć i życie, że trzeba czynić wszystko, by pierw
szemu zadać cios podcinający siły wroga. Rzekoma 
jedność narodowa pękłaby od razu; lojaliści i ugo
dowcy musieliby wystąpić czynnie przeciwko pow
stan iu i paść w walce z masami ludowymi albo też 
schronić się do Petersburga, w każdym wypadku oczy
szczając teren polityczny Królestwa, gdzie siłą rzeczy 
musiałby uformować się nowy, rewolucyjny i goto
wy do r adykalnego działania rząd narodowy. [.„] 

W ydaje się dzisiaj rzeczą oczywistą, że Konstanty w 
noc listopadową nie dysponował już szansą stłumien·ia 
ruchu. Walka u l i czna musiałaby się skończyć, bez 
względu n a polskie straty, rozgromieniem rosyjskiego 
garnizonu. I niezależnie od tego, w czym dopatrywać 
się będziemy źródeł wahania wielkiego księcia, przy
znać trzeba, że z punktu widzenia r osyjskich cesar
skich in teresów państwowych postąpił słusznie, rezy
gnując z w alk i i wycofując się ze stol i cy na czel e gar
n izonu r osyjskiego. Postąpił nie tylko słusznie: do
świadczenie następnych dziesięciu miesięcy j asno wy
kazało, że posunięcie , pozorn ie małoduszne, było -
właśnie z punktu w i dzen i a cesarskiej racji stanu -
po pr ostu gen i aln e, by ło decydującym ciosem zadanym 
p ow staniu. ~„.] 

A l bowiem decyzja K onstantego podjęcia n atychmiasto
wej w alki przeciwko powstaniu przecinałaby sprawę 
n ie tylko m ilitar n ie, al e i pol ityczn ie. N iezdecydoiuani 
stanęliby przed koniecznością na tych miastowej decy
zji: p r zeciwko powstaniu, przeciwko ludowi, u boku 
K on stantego i Mikołaja, ze świadomością wszystkich 
skutków tej postawy - albo też polityczn ie i ideowo 
r azem z ludem , przy u znaniu spo łecznych kon sekwen
cji tego kroku, w gotowości do jak na j radykalniej
szego m i l itar n ego dzia łania przeciwk o Mikołajowi. 
Zdra jcy ujawn i l i by od r azu swoje prawdziwe oblicze. 
Społeczeństwo pol skie rozdzieliłoby się na dwie prze
ciw stawne siły, powstanie zmieniłoby się w rewolu
cję . [. „ ] 

Takie byłyby skutki „twardej" decyzji Konstantego, 
gdyby w ielki książę nie był tak „małoduszny".„ Ta 

„małoduszność" Konstantego, której wrogowie wiel
kiego księcia w Petersburgu użyli następnie do osta
tecznego jego pognębienia ,w rzeczy samej ocaliła pa
nowanie, Mikołaja I w Pol sce. 

Kon stanty uchylił się od w alki, nie wyobrażając so
bie możliwości zwrócen ia wojsk rosyjskich przeciwko 
„swojej" pol skiej ar m ii. Być może przeważyły wów
czas w duszy wielkiego księcia motywy szlachetniej 
sze, być może zawahał się przed wydaniem rozkazu, 
wskutek którego Polacy i Rosjanie zn owu stanęliby 

naprzeciw siebie do śmiertelnej walki. Jest wszelako 
f aktem oczywistym , że z powodu tego [ .„ ] odruchu 
Konstanty w noc 29 listopada zaważył na l osach Pol
ski ciężej i tragiczniej niż przez cały okres swej pięt
nastoletniej tyranii w Królestwie Pol skim. 

JERZY ŁOJEK 
Szanse Powstania Listopadowego, 

Warszawa 1980, s. 7-18 

Tragiczna klęska i ma
rtyrologia zdołały 

przesłonić niejeden w st y 
dliwy aspekt powstania. 
Do narodow ego Panteonu 
weszli belwederczy cy, 
„walecznych tysiąc" „dzie
w ica - bohater", beznogi 
generał Sowiński. Emi
grację szarpały „potępień

cze swary" , zażarty spór 
o winowajców 31 roku. 
Ale i owe swary miały 

swą dramatyczną w ymo
wę, i one podsycały roz
kwit patriotycznej poezji. 
Znawcy literatury zarę

czają nam, że romantyzm 
prawdę powiedziawszy 
zwyciężył w Polsce już 

przed rokiem 1830, że 

w szystko co istotne w ro
mantyzmie zostało powie
dziane przed powstaniem. 
Może i tak. Zdaje mi się 

natomiast, że powstanie 
listopadowe odegrało w 
tym nurcie rolę swoistego 
utrwalacza. Mówi się, że 

Polacy aż po dziś dzień 

pozostali romantycznym 
narodeni; lecz ta postawa 
sięga korzeniami - właś

nie Nocy Listopadowej. W 
pokoleniu popowstanio
wym aż po rok 1863 nurt 
romantyczny brał stale gó
rę nad racjonalizmem po
litycznym, pozycja wczes
snych organiczników pol
skich wciąż wydawała się 
napiętnowana w oczach 
patriotów, właśnie ze 
względu na swój „kpntr
rewolucy jny" rodowód. 
Trzeba było kolejnej klę
ski, aby ten stosunek się 

odwrócił [ ... ] Czy taka linia 
rozwojowa charakteru na
rodowego ma dzisiaj bu
dzić naszą dumę, czy też 
przeciwnie, zgorszenie? 
Nie historykowi o tym 

sądzić. STEFAN KIENIEWICZ 



[Wysocki stworzył]... je

dyne w swoim rodzaju 

sprzysiężenie bez ideologii 

własnej, którego celem 

miała być rewolucja, po

siadająca sankcję kierow

ników jawnej, legalnej 

polityki narodu, rewolu

cja, której sprawcy z gó

ry zamykali sobie usta i 

na drugi dzień po wybu

chu zniknąć mieli ze sce

ny ... 

WACŁAW TOKARZ 

Nikt nie wątpił, że skoro 
wybuchnie rewolucja, on 
[Chłopicki] stanie na czele 
wojska, bo spiski nowe od 
Łukasińskiego do Wysoc
kiego zawsze o nim bez 
niego radziły. 

A jednak [ ... ] spiskowi 
mogli i powinni byli wie
dzieć, jak myślał Chłopic
ki w nocy powstania. Je
szcze w roku 1821 Umiń
ski starał ' się go wciągnąć 
do związku [ ... ] lecz wte
dy żadna wymowa nie 
trafiła do Chłopickiego. 
Zaklinany na miłość Oj
czyzny odpowiedział lako
nicznie i ostro „moją oj
czyzną - jest namiot! 
Wasza ojczyzna nie spra
wiłaby mi i butów". Zda
niem moim, trzeba bardzo 
źle znać Chłopickiego, że
by w tym wyrażeniu wi
dzieć coś więcej jak bon 
mot żołnierskie [ ... ] A jed
nak [ ... ] pokazywały te 
słowa bardzo dobitnie 
więcej żołnierza kosmopo
litę, profesjonistę aniżeli 
obywatela kraju. Rzeczy
wiście Chłopicki, wcale 
nie będąc złym Polakiem, 
tym jednym wyrażeniem 
doskonale siebie odmalo
wał: j a k o s y n a w o j
n y [ ... ] Następne starania, 
żeby go zbuntować, także 
były daremne. 

MAURYCY MOCHNACKI 

AKT WIARY 
SPRZYMIERZEŃCÓW ROSSYI 

Wierzę w Lubeckiego Ministra Skarbo
wego Stworzyciela Deputacyi Peters
b urgskiej i Chłopickiego Syna Jego je
go jedynego, Dyktatora nieograniczone
go, który się począł z ducha Moskiew
skiego, narodził się z Matki Kabały, 
umęczon pod ciężarem zatrudnień -
po Seymie umarł i pogrzebion, zstąpił 
do piekieł kamaryLli, trzeciego dnia 
zmartwychwstał, wstąpił na niebo Dy
ktatora, siedzi ał na podnóżku stolca 
cesarskiego, stamtąd schodził i chciał 
sądzić Patriotów i Liberalistów. Wie
rzę w Ducha pańskiego i świętą zdra-

,cjllo'11'l c:l.l 

PÓŁGŁÓWKI ZROBIŁY BURDĘ, KTÓRĄ WSHSCY CIĘŻKO PRZVPŁACIĆ MOGĄ. Ml~SZAĆ SIĘ DO TEGO NIE NALEŻY ... 
' 

dę powszechną, zdrajców obcowanie, 
szpiegów wypuszczenie i niewolę wie
czną 

SPRA WIEDLI WSKI 

Marzyć o walce z Rosją, która trzemakroć sto tysiącami wojska zalać nas 
może, gdy my ledwie pięćdziesiąt tysięcy mieć możemy, jest pomysłem 
głów, którym piątej klepki brakuje. 

JÓZEF CHŁOPICKI 
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Od kilku dni wszystkie tu 

głowy zaprzątnięte są my

ślą o jakimś rozruchu, o 

jakimś powstaniu, wresz

cie nie wiedzieć o czym, 

co nabawia niespokojnoś

cią familię, miesza intere

sa wszystkich,.· stawia w 

przykrym położeniu ... By

łoby daleko gorzej, gdyby 

nie wyborny sposób po

stępowania W. Ks. Kon

stantego. Wpadł on na tę 

myśl wyborną, aby nie 

przywiązywać wiele wagi 

do niepewnych pogłosek i 

nie robić nadaremnego ha

łasu, nie zwalniając w ni

czym ostrożności istotnie 

potrzebnych. 

STANISŁAW GRABOWSKI 

(minister oświaty) 

Nie było wodza, nawa 
pchnięta została na morze 
i burze z ochoczymi maj
tkami, ale bez sternika. 
Wprawdzie Lelewel [ ... ] 
był przez Wysockiego we
zwany do utworzenia wła
dzy cywilno-rewolucyjnej 
i przyrzekł to najświęciej, 
ale podług swojej natury 
i zwyczaju nic nie zrobił, 

nawet sam w chwili sta
nowczej, na czele pow
stańców stanąć nie chciał. 
Wybór najnieszczęśliwszy 

był uczyniony. Dziwne ja
kieś przeznaczenie Lele
welowi dane było w u
dziale i jakaś niepojęta 

gwiazda mu przyświecała. 
Wszędzie zawody zrobi, 
tymczasem zamiast usu
nięcia jeszcze wyżej pod
noszony będzie, i prawie 
los całej Polski jemu po
ruczony zostanie. 

STANISŁAW BARZYKOWSKI 

Żaden Rosjanin nie wmiesza się w tę sprawę. Polacy ją zaczęli, niech się sami między sobą rozprawią.„ ---------------------------W. KS. KONSTANTY 
RZĄD KRĆLESTWA POLSKIEGO OO NARODU 
ODEZWA Z 29 LISTOPADA 
Równie smutne jak i niespodziewane wy
padki wczorajszego wieczora i nocy spowo
dowały rząd do przybrania do grona swego 
obywateli z zasług swych znanych [ ... ] 
Chcieliżbyście dać światu widok największe
go dla kraju nieszczęścia, domowej niezgo
dy? Własnym umiarkowaniem jedynie oca
lić si.ę możecie od pogrążenia się w prze
paści, nad którą stoicie! Wróćcie zatem do 
porządku i spokojności, a wszelkie uniesie
nia niech przeminą z nocą, która je pokry
wała ... 

~~ 
ODEZWA Z 3 GRUDNIA 

( 

I 

Wielki Książę, polegając na dobrej wierze narodu polskiego, iż w coju. 

niu · się swoim żadnej od nas nie doświadczy pr}·eszkody, oddaje nam. 
sprawiedliwoś5. Do nas, do naszego honoru nale y dowieść, iż Wiciki 
Książę Cesarzewicz -nie omylił się w mniemaniuJ swym. Wzywa R za,d 
wszystkich obywateli, aby oddalającemu się z woj kiem rosyjskim W iel
kiemu Księciu Cesarzewiczowi wszelkie ułatwiali trudności i pomoc 
wszelką nieśli. 

!: 
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ODEZWA Z 2 GRUDNIA 

Jego C esarzewiczow-

ska Mość W ielki 

Książę obiecuje 

wstawić się do Naj

jaśniejszego Pana, 

ażeby w łaskawosci 

swojej przeszłość ra-

~ ~ :;:ć~uścić w ~iepa-

.· 

~„~~-\~ 
~~~ 
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MAZUR 
EX 
DYKTATORA 
Nasz Chłopicki I 
wojak, I 
dzielny śmiały! 
Wykonywać rozkazy I 
i szturmem I 
brać wały! 

Lecz by calem I 
wojskiem władać, 
Trzeba I 
coś więcej I 
posiadać, 

Więc bez niego I 
w Imię Boga, 
Pobijemy wroga. 

Przez długi czas I 
siedział, I 
dumał, I 
drzemał, 

Sześć niedziel I 
dyktaturę I 
w słabych I 
rękach trzymał, 

I z Lubeckim I 
będąc w zmowie, 
Oczekiwał I 
co car powie, 
A tymczasem! I 
ach! dla Boga! 
Puścił I 
z kraju wroga! 

Godzić nas chciał I 
z Moskwą I 
przez Prusaka, 
Pozbawić Wołyń, J 

Litwę I 
imienia Polaka. 

• 
Paskiewicze i Dybicze, 
Dajcie pokój, tak wam życzę, 

Wszak znacie wolności prawa, 
w ich obronie Polak stawa. 

Próżna chwała, próżna mowa, 
To nie czasy Suworowa, 
Już nie żyje Katarzyna, 
Nie zlękniem się Konstantyna. 

Dalej, chłopcy, dalej żwawo, 
Niech nam świat wykrzynie 

brawo, 
Polak walczy nie dla zysku, 
Chce wolności, nie ucisku. 

(UTWÓR ANONIMOWY) 

„PANOWIE, W NAJLEPSZE SIĘ BAWICIE, KIEDY MOSKALE 

o\\~ iv.~.,.c..,.v.~\\1.
-< . . ....„.,.,..1 ,,,_,,,. 
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I być wiernym J 

Hosudara, 
Rzucić nas I 
pod stopy cara, 
Lecz bez niego J 

w Imię Boga, 
Pobijemy wroga! 

Dalej bracia, I 
żywo I 
idźmy w Litwę 
I na śmierć I 
albo życie J 

stoczym I 
z carem bitwę. 

Niech pozna, I 
że nie żarty, 

A Chłopicki I 
niech gra J 

w karty, 
Wszak bez niego I 
w Imię Boga 
Pobijemy wroga. 

• Hej rodacy! I 
dalej! I 
hura! I 
hura! 
Nie zważajmy, I 
że nam ubył I 
jeden dziwak, I 
ciura. 

W pień wrogów I 
wytępiemy, 

Na· miazgę I 
w proch zetrzemy. 
Hej bracia, I 
w imię Boże, 

Bóg nam I 
dopomoże! 

(PIESŃ ANONIM O W A) 

8 
Mości Panowie, Chłopicki 
zdradza rewolucję. Przysze
dłem tu oświadczyć wam, że 
się usuwam od władzy, która. 
naród stawia nad przepaścią • 
Dokończymy to, cośmy zaczę
li, idźmy znowu razem z bro
nią, i postanówmy rząd rewo
lucyjny." [„.] 
Grożono mi śmiercią z róż
nych punktów sali: „zgi
niesz - zginiesz - precz ze 
stołu !" (Porwano mnie gwał
tem ze stołu i przyłożono 
bagnet do piersi. („.) „Oszczer
ca - terrorysta - Robespier
re polski" - to mnie tylko, 
gdym co tchu umykał, zala
tywały odgłosy. 

MAURYCY MOCHNACKI 
(na posiedzeniu Towarzy

stwa Patriotycznego) 



LEDWO NIE U STÓP POLKI, KTÓREJ TRON POŚWIĘCIŁ, SZU KA 

[.„] szczególniejszym i najulubieńszym zatrudnieniem Konstantego była policja, policja tajna, 
szpiegostwo, podsłuchy, zbieranina wieści, plotek i bajek, i może nigdzie nie była tak liczna 
zgraja donosicieli, jak u niego w warszawie. Była policja polska i moskiewska, policja ce
sarska, książęca i rządowa, policja cywilna i wojskowa, policja Rożnieckiego, Kuruty, Lubo
widzkiego i Bóg wie czyja. Była ona wszędzie: w mieście, na wsi, wśród wojska, wśród 
urzędników, wśród obywateli, wśród służących. Szpiegowa! podkomendny swego dowódcę, 
podwładny swego przełożonego, sługa swego pana, zaufały swego przyjaciela, kochanka swego 
ulubionego, żona męża. Trąd ten wszędy grasował tak, iż nikło zaufanie, rwały się wszelkie 
stosunki i ogniwa, nie było bezpieczeństwa ani spokojności, bo groźba i przestrach prześla
dowania zawisły nad wszystkimi, a więzienia i twierdze zaludniły się ofiarami. 

STANISŁAW BARZYKOWSKI 

Konstanty, drugi syn Pawła, była to isto
ta najosobliwsza, jaką kiedykolwiek na
tura wydać mogła. Wszystkie ostatecz
ności, wszystkie sprzeczności w niej się 
połączyły. [„.] Bystry, dowcipny, przebie
gły, w :elkiej pamięci, niezmordowanie 
pracowity, żelaznej ręki, rozumiejący 

przy tym niektóre uczucia, dobry na 
przykład syn, po swojemu dobry i mąż, 
ale za to ileż przywar, zdrożności i na
miętności! Bystry, bez żadnych wyższych 
pojęć, bez żadnej gruntowności, bez żad
nego wytrawnego sądu; dowcipny, ale 
tylko ku złemu, nic w nim wyższego, nic 
wyniosłego, wszystko małe i płaskie, 
wszystko pod wpływem pierwszych wra
żeń; - narzędz'. e pasji i namiętności. Fo
pędliwy do szaleństwa, gwałtowny do 
wściekłości, mściwy bez granic, tyran 
z natury, barbarzyńca z pojęcia, a humor, 
kaprys wszystkiemu kierunek w nim na
dawały. Tchórz z urodzenia a pełen ma
nii wojskowości i żołnierstwa, oko miał 
argusa. Guzik źle przyszyty, kopyto ko
nia nie dość uczern!one, nie uszły jego 
wzroku i były przyczyną nieszczęścia je
nerała, oficera i żołnierza. [„.] „Nie lubię 
wojny" rzekł jednego razu, „bo ona psu
je żołnierza, wala mundury i rozprzęga 
subordynację". [„.] .„co wyniosłe, szla
chetne, narodowe, można powiedzieć, iż 

KONSTANTY RATUNKU PRZED POLAKAMI 

z umysłu i systematycznie starał się prze
śladować, pon'żać i wytępiać, zaprowa
dzając natomiast płaszczenie się, podle
nie, i poniżanie„. 

STANISŁAW BARZYKOWSKI 

UJAZDÓW 
Prawie bez wojska 
tylko z tytułem księcia 

książę Konstanty I 
stał w Ujazdowie 

Na łai1cuch krzywd j 
trza było panowie 
wziąć by jak niedźwiedź j 
tańczył 

Ubrał czepek z koronki 
I strach w warkocze splątał 

i Podchorąży 

Belweder przebiegł 

pod czepkiem nie szukał (."] 

Książę w sukni 
lęk szydełkował pilnie 
upchany w kuchnie 
między bliny paść gotowe 
za jego błagorodje 

Cóż - Belweder podpalić 
i księcia I 
przebranego w suknie 

jak Nerona wywabić 
z lirą w ręce 

Lira zamiast strun 
czarne ma nahajki 
zagra 
ruskie bajki„. 

Na łańcuch wziąć 

bo do cyrku zdolny 
z kudłów z postury gapia 
i z beznosej mordy 

Z bratem jego carem 
można by paktować 

Kartą z księciem 

w stół trzasnąć 

Cofnąłby się car 
spryskany krwią własną 

Jednak 
Radziwiłły Pany 
przepraszając 

stawiali przed księciem 

Jakby w koszu kwiaty [ ••• ] 

przepraszali księcia 

że drobna szlachta praczki I 
rzemiosło 

burdę podnieśli I 
mało co podniosłą 

przeciw Moskwie 

że się to wszystko 
uspokoi 

i lud nadal 
da się doić 

na cztery ręce 

cara i magnackie [„,) 

Szepty trwożne - różne 

Pod stołem zdrajcy się gryźU 

Róźaniecki 

Lewicki 
Wincenty Krasiński 

Polacy 

Strzelano 
niezbyt było wesoło 

każdy się bal zostać 

z urwaną 
Protektora połą 

Więc jak psy 
sanie księcia 

na wschód 
pociągnęli 

gryząc się 

warcząc 

który przodem 
bieźy 

JERZY HARASYMOWICZ 



Olbrzymie, nadmierne 

znaczenie władzy wojsko

wej w powstaniu 1830/31 

roku zrodziło się nie bez 

wpływu dziwnej i nonsen

sownej tradycji historycz

no-politycznej roku 1794, 

dominującej w polskiej o

pinii publicznej czasów 

powstania listopadowego. 

Marzenie o dyktatorze, 

który poprowadzi naród 

do zwycięstwa, dopatry

wanie się źródła mocy na

rodowego powstania w 

podporządkowaniu całego 

ruchu dyktatorskiemu kie

rownictwu jakiejś genial

nej jednostki, którą trze

ba z góry wybrać i do 

władzy desygnować, prze

konanie, że „wódz" musi 

być obdarzony pełnią ab

solutnego zaufania, wre

szcie _ tłumaczenie klęski 

frazesem „człowieka nie 

mieliśmy" - wszystko to 

wywodziło się z tradycji, 

że „potrzebny jest nam 

drugi Kościuszko", że te

mu „drugiemu Kościusz

ce", oczywiście genialne

mu generałowi, naród mu

si zawierzyć i oddac się 

bez zastrzeżeń. 

JERZY ŁOJEK 

IC ŁATWIEJSZEGO JAK ZOSTAĆ POPULARNYM W 

„. uszedłszy niebezpieczeń
stwa schwytania wysi.ał 
Konstanty natychmiast 
rozkaz do generała Hur
tiga w Zamościu, aby ska
zańca majora Łukasiń
skiego, okutego w kajda
ny, przysłano wprost do 
m oskiewskiego jego obo-

POLSCE. SŁAWY, POPULARNOŚCI U HAS DOSTAĆ MOŻNA JAI LICHEGD TOWAR-U .•• 

... nic łatwiejszego jak zostać popularnym w Polsce. Mamy wielkich lite
ratów, ~tórzy nic nie napisali, wielkich obywateli, którzy nic dobrego 
dla kraJu nie zrobili„„ a którzy ledwie czytać umieją. Sławy, popula1·
ności u nas dostać można jak lichego na jarmarkach towaru. B yle nie 
zakłócać błogiego spokoju, byle nie podważać wątpliwych zasług tego 
czy innego„. 

zu! Gdy go przywieziono, 
kazał go przykuć do ar
maty, aby nie uciekł i tak 
go prowadził aż za Bug, 
poza grani cę Królestwa, 
aby go potem odesłać do 
Petersburga. 
Wiadomo, że ni eszczęśli
wy Łukasiński był skaza-

MAURYCY MOCHNACKI 

ny na 7 lat do taczek, 
a tymczasem zapomniany 
przez naród i zbirów po 
śmierci Konstantego, cier
piał w więzieniu do koń
ca swego życia, lat jesz
cze blisko czterdzieści . 

LUDWIK RZEPECKI 
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Powstanie 29 listopada 1830 zaczęło się pod znakiem kapitulacji po
litycznej sił, które je wywołały - i trudno się dziwić, że w 10 mie
sięcy później, po zniweczeniu - jakże przemyślanym - wszelkich 
szans sukcesu militarnego przez ludzi, którym wybuch 29 listopada 
zakłócił spokojną egzystencję w warunkach stabilizacji politycznej 
pod berłem Mikołaja I, kończyło się, ku zdumieniu Europy, kom-· 
pletną klęską i kapitulacją w chwili, gdy siły polskie równe były 
siłom rosyjskim skierowanym przeciwko powstaniu. 

W historii świata jest ·zjawiskiem zupełnie wyjątkowym, iż naród 
liczący w sumie około 20 milionów, mający 800-letnią tradycję nie
przerwanego bytu państwowego, a 300-letnią tradycję mocarstwo
wą, naród w zwartym osiedleniu dominujący etnicznie na obszarze 
ponad 300 tysięcy km2

, którego klasy oświecone i uprzywilejowane 
kontrolowały obszar około 700 tysięcy km= - został nagle, w ciągu 
23 lat (1772-1795) pozbawiony w ogóle własnego państwa, a przez 
123 lata (1795-1918) państwa tego nie mógł odzyskać. 
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W programie wykorzystano 
przetworzone fragmenty obrazów 
· s. iSlmm!era, M. Rybkowskiego, 

E. Pęczarsklego, Plwarsktego, 
F . A . Dletrlcha, J. P. Norblina, 

J , Kossaka, J . L. Dawida, 
litografię F. Romanowicza, 

satyrę Z. J. Grzebina 
oraz prac autorów anonimowych. 

Cytaty 
zaczerpnięte zostaty z : 

M . Mochnacki 
„Powstanie narodu polsktego 

w roku 1830 I 1831", 
Poznań 1963, 

St. Barzykowskl, 
„Historia powstania !lstopadbwego", 

Poznań 1883, 
L. Rzepecki 

„Pamiętna noc listopada", 
Jerzy Ło;ek 

„Szanse powstania listopadowego" , 
Warszawa 1980, 

T. Łubieński 
„Bić się czy nie bić?", 

Kraków 1978 
Stefan Kieniewicz 

„W rocznicę listopadową", 
„Twórczość" 11/1980 

oraz fragmenty utworów anonlmOU111Ch 
z okr11su powstania llstoi)adowego. 

ZESZYTY TEATRALNE 190 

REDAKCJA PROGRAMU 

EWA MORO~ 

OPRACOWANIE Gl\'AFICZNE 

JERZY MOSKAL 

WSPÓŁPRACA FOTOGRAFICZNA 

JAN HANUSIK 

REDAKTOR TECHNICZNY 

TADEUSZ STRYSZOWSKI 

Odbito w 1000 egzmeplarzach 
na papierze z-stronnle kj edowanym 

w formacie 2/3 A4 
w Poznańskich Zaktadach Graficznych 

Zakład w Zielonej Górze. 
Sktadał: Franciszek Ławecki, Marian Scheffler 

Łamat : Zdzisław Grzebte!tchowskł 

Druk wykona! : 
RQman Firlej 

Sylwes~r -Matema 
Antoni Pietrzak 
Zdzisław żmuda 

Klłsze wykonano w Drukarni Prasowej 
w Zielonej Górze. 

Oddano do składania 22 grudnia 1980 r . 
Druk ukończono 27 stycznia 1981 r . 

Zam. nr 2874 - P-20/721 

Cena zł 20,-

' 
I • 

;a 
~~~ 

t-. t . 

Fot. : KRZYSZTOF Gl\OSSMAN 

JERZY ŻUREK urodził się w roku 1947. Na Uniwersytecie Warszawskim 
ukończył filologię polską . Mieszka i pracuje w Warszawie . 

Sztuką „Sto rąk, sto sztyletów" debiutował jako dramaturg, ale nie jest 
to j~go debiut literacki. Pracował jako dziennikarz, pisywał recenzje 
teatralne i scenariusze filmowe. 
Vi roku 1970 wydał powieść „Kurz" , a w 1976 - zbiór opowiadań „Po
ścig" . Obydwa te utwory związane są tematycznie ze współczesnością, 
podejmu,ją problemy etyczne i moralne istotne dla pokolenia młodych. 
Sztuka „Sto rąk, sto sztyletów" napisana została w roku 1976, w dwa 
lata później doczekała się publikacji w „Dialogu" ; prapremiera odbyła 
się 15 l~tego 1980 roku w Teatrze im. J . Słowackiego w Krakowie w re
żyserii Jerzego Krasowskiego. bebiut Żurka uznany został za wydarzenie 
teatralne ostatnich sezonów, sztuka uzyskała nagrodę na Festiwalu Dra
maturgii Współczesnej we Wrocławiu, a Jerzy Krasowski otrzymał za 
reżyserię „Stu rąk, stu sztyletów" nagrodę im. Konrada Swinarskiego. 

I 



Debiut dramaturgiczny Jerzego 
Zurka okazał się wyjątkowo uda
ny. Utwór i prapremierowy spek
takl „Stu rąk, stu sztyletów" w 
Teatrze im. J. Słowackiego w 
Krakowie nagrodzone zostały na 
tegorocznym Ogólnopolskim Fe
stiwalu Dramaturgii Współczesnej 
we Wrocławiu, za reżyserię Jerzy 
Krasowski otrzymał również na
grodę im. K. Swinarskiego. Spe
ktakl krakowski zaproszony zo
stał na Warszawskie Spotkania 
Teatralne. Premiera zielonogórska 
będzie trzecią - po teatrze krako
wskim i Teatrze „Wybrzeże" w 
Gdańsku - realizacją „Stu rąk, 

stu sztyletów". 

autor 
EM: Od razu na wstępie naszej roz
mowy Jerzy Żurek zżyma się na okre
ślenie debiut, jako że w prasie fakt na
pisania „Stu rąk, stu sztyletów" bar
dzo często kojarzył się z debiutem li
terackim. W trakcie naszej rozmowy 
pada stwierdzenie „W Polsce jest się 
wiecznym debiutantem, tak mniej wię
cej do czterdziestki. Przecież do tej po
ry wydałem dwie książki, które miały 
niezłe recenzje. Teraz przy okazji „Stu 
rąk" znowu uważa się mnie za debiu
tanta". Szalenie interesuje mnie gene
za samego pomysłu napisania „Stu rąk, 
stu sztyletów". Od tego pytania zaczy
nam więc rozmowę z Jerzym żurkiem. 
JERZY ŻUREK: Powieść „Kurz", napi
sana w roku 1970 i tom opowiadań 
„Pościg" (1976), były to książki o współ
czesności wprost. O problemach trzy
dziestolatków. 
W roku 1976 zacząłem pisać kolejną 
powieść. Szukałem sposobu, aby uogól
nić doświadczenia polityczne mojej ge
neracji, także roku 1968. Różne okolicz
ności spowod@wały, że zainteresowałem 

KRONIKA TEATRU, początkowo pomyślana jako rejestr waż
niejszych faktów 25-lecia - a redagowana przez nie żyjącego 
już, zapamiętałego kronikarza Lubuskiej Sceny Zdzisława 
Giżejewskiego - w sezonie następnym przekształciła się w żywą 
dokumentację powstających spektakli. Rejestrowała co ciekawsze 
v: ydarzenia do momentu „zanim kurtyna pójdzie w górę". Za 
dyrekcji Mirosława Wawrzyniaka KRONIKA przestała się uka
zywać. 

Z chwilą objęcia dyrekcji przez Krystynę Meissner nadszedł chy
ba moment właściwy, aby wrócić do tamtego pomysłu sprzed 
dwóch lat. Jak dawniej, w rozmowach z ludźmi teatru, z twór
cami poszczególnych spektakli pragnęlibyśmy zatrzymać wszy
stko to, czego w historii teatru już nigdy nie da się odtworzyć. LUBUSKI TEATR W ZIELONEJ GÓRZE 

SEZON · 
KRONIKA TEATRU TEATRALNY Sto rąk ·sto szt~letów 

1880/81 ' 
tach 1815-1830. Na tyle miałem mate
riału historycznego, aby historycy nie 
zarzucili mi nieprawdy. 
EM.: Jakie to było źródło historyczne? 
J.Z.: Mochnacki, Barzykowski, Tokarz, 
Łepkowski. 
Sztukę napisałem w dwa tygodnie -
eo w niej widać. Nie troszczyłem się o 
sylwetki pi;ychologiczne. Była ona dla 
mnie jedną sceną zbiorową. 
EM: W tej chwili wprowadził pan pa
rę dość istotnych zmian tekstu? 
J.ż.: Chciałem, aby postacie były bar
dziej plastyczne. Np. ostatnia scena po
wstała na skutek namowy Andrzeja 
Wajdy. Chciałem dobudować dodatko
we zakończenie - nieudany zamach 
stanu. Przez co finał nabiera jeszcze 
bardziej gorzkiego smaku. 
EM: Na wystawienie sztuki czekał Pan 
aż 4 Iata. Jakie były tego powody? 
J.ż.: Sztukę zamierzał reżyserować An
drzej Wajda w Teatrze Powszechnym 
w Warszawie. Pod pretekstem pew
n~·ch „przegięć" repertuarowych w te
atrach warszawskich sztuka została za
trzymana na dość długi okres czasu. 
Nie zauważono jej też na konkursie 
dramaturgicznym we Wrocławiu w ro
ku 1976. W końcu Jerzy Krasowski 
zdołał przeforsować prapremierę w 
Krakowie i odbyła się ona 15 lutego 
1980 roku. 
EM: Czy tym razem spodziewał się pan 
jakiegoś rezonansu? 
J.Ż.: Miałem nadzieję, że sztuka cho
ciaż wzbudzi dyskusje;. Mówi prz cit:i. 
o sprawie, której nie można zlekcewa
żyć. Kiedy obejrzałem spektakl na pró
bie generalnej, sam nie byłem pewien 
czy w ogóle sztuka pójdzie. Tak bardzo 
odbiegała od tego, co można było wte
dy publikować. Na szczęście jest tak 
skonstruowana, że trzeba byłoby ją w 
ogóle odrzucić. Skreślenia niewiele da
łyby. 

EM: Jak widzi Pan swoją sztukę w 
kontekście wydarzeń sierpniowych? 
J.Z.: Oglądałem ją w listopadzie w Te
atrze „Wybrzeże" w Gdańsku i wydo
bywałem z niej teraz trochę inne sen
sy. Stała się również ostrzeżeniem 
przed niefrasobliwością zarówno wła-

dzy jak i rewolucjonistów. 

Kr y sty n a Meissner faktycznie objęła dyrekcję i kierownic

two artystyczne 3 listopada ub. roku. Na początek swojej pracy w Zie

lonej Górze wybrała sztukę Jerzego Żurka „Sto rąk, sto sztyletów". 

Reżyseruje ją sama. Przypadkowo pierwsza próba czytana odbywa się 

29 listopada - dokładnie w 150 lat od daty wybuchu powstania listo

padowego. Dyr . Krystyna Meissner narzuca mordercze tempo prób -

premiera ma odbyć się 24 stycznia 1981 r. 

Na rozmowę do KRONIKI umawiamy się kilkakrotnie. 7 stycznia uda

ie mi się tę rozmowę przeprowadzić. Mam nadzieję, że nikt nam już 

nie przeszkodzi. 

EM: Na spotkaniu 2 dziennikarzami 
gazet zielonogórskich bardzo lapidarnie 
dokonała Pani własnej prezentacji. U
rodziłam się w Warszawie. W Warsza
wie skończyłam studia reżyserskie. Ja
ko reżyser na tym terenie jestem 
mniej znana. Do tej pory - jako re
żyser - operowałam w teatrach Pol
ski centralnej i północnej. Mam dwu
dziestoletni &taż zawodowy. Zrealizowa
łam takie to a takie pozycje„. 

Czy zechciałaby Pani Zdradzić nieco wię
cej szczeg616w ze swojego artystycznego 
:iyclcry~u? 

KRYSTYNA MEISSNER: zaczęło Się w mo
im życiorysie zawodowym od robienia sztuk 
na zamówienie. Jedynfo w pierwszej, dy
plomowej sztuce, mogłam wybrać. Ale i 
tam było trochę konsultacji ze szkolą i te
atrem „Ateneum" w Warszawie, w kt6rym 
dyplom przygotowywałam. Wybrałam wtedy 
jednoaktówki: „Escurial" Ghelderode•a, 
„Samoobsługę" Pintera i „Na pełnym mo
rzu" Mrożka (była to nieoficjalna prapre
miera polska). Potem następowały sztuki 
raczej na zamówienie. Takie to były czasy, 
że młody reżyser musiał wypełniać zam6- e 
wienia dyrektorskie. Robiłam dość dużo 
sztuk z repertuaru mieszczańskiego typu 
ZapolSloa, Perzyński. 

Nie żałuję tego okresu, bo był on dobrą 
szkolą warsztatu aktorskiego, poznania ca
łej struktury sztuk tzw. dobrze zrobionyc)l. 
Pytała ·Pani o moje ulubione pozycje. 

reżys~r 

G:.~ ~„..,+e.-. : ... s~~~~:,_·r \,..:Q,~ -+,.„t. ...... ~,~~l,~~')·tK 
b-t 'td -bi& W,i'4-f.. ~- ~~~t. 1 l~ • cC-i.b<. --tr.M i..'... 1"~'-''<>l.. ..,.__; '>r't"-' c' 

' ....... ~ Wo.- """""' ' oJ.. l "'""'1 rl l'O~ 

Jeśli się pojawiały, to były to jakieś molie
ry, stare anonimy. Rzeczy, które dawały 
mi szansę robienia teatru kreacyjnego, a 
nie tylko psychologicznego lub wręcz natu
ralistycznego odtwarzania postaci. Potem 
zaczęły się pojawiać sztuki ciekawsze: Wit
kacy „W małym dworku", Diirrenmatt, Bo
gusławski, „Księźniczna na opak wywró
cona" Rymkiewicza. Tę fazę uważam za 
przejściową - próbowałam sił w sztukach 
inscenizacyjnych. 

z okresu małych sztuk pomogła mi rów
nież wydostać się opera. zaczęło się w o
perze poznańskiej od „Historii żołnierza" 
Strawińskiego. Potem była odgrzebana Jti
storia z repertuaru Bogusławsk ego „Król 
Axur" którą Bogusławski wykazał Stani
sławowi Augustowi, że PolSka może mieć 
swoją operę; stąd pozycja ta w historii 
teatru dosyć się liczy. Dalej była opera 
Rudzińskiego, a skończyło się własnym li
brettem do - opartej o wątki „Starej baś
ni" opery „Zmierzch Peryna" pisanej wsp61-
nie z kompozytorem Pencherskim. 
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sil! Nocą Listopadową. M. in. i to, że 
przez kilka lat mieszkałem na ulicy 
Dragonów, w pobliżu Łazienek. Ten 
motyw mnie drążył. Zrozumiałem, że 
tamto doświadczenie jest modelem za
chowania politycznego rzesz Polaków, 
ale i uogólnieniem zachowań młodzieży 
w ogóle. Sama uroda fabularna Nocy 
Listopadowej była tak pociągająca, że 
postanowiłem coś z tymi moimi myśla
mi zrobić. Sądziłem, że będzie to pro
za. Nawet taki tekst napisałem - ni
gdy jednak nie został ukończony i ni
gdy się nie ukazał. Miałem świadomość, 
że będzie to rodzaj nawiązania do 
Wyspiańskiego. Jednak nie interesował 
mnie sam fakt historyczny. Pisałem 
sztukę współczesną. Pisałem rzecz o 
grupie ludzi, która podejmuje się za
dania, którego nie ogarnia w całości i 
przez swoje niedoświadczenie staje się 
przedmiotem manipulacji. Dużym ws
trząsem było dla mnie odkrycie w po
wstaniu listopadowym wątku prowoka
cji. Pisanie tej sztuki poprzedziłem pe
wnymi studiami historyczno-literacki
mi. Byłem doktorantem Instytutu Ba
dań Literackich i zajmowałem się spi
skowymi związkami młodzieży w la-

EM: Czy zamierza Pan pisać dla tea
tru? 
J.Z.: Właśnie skończyłem nową, dość mo
że dziwną sztukę. Ma tytuł „Po Ham
lecie", jej bohaterem jest Fortynbras, 
a większa część akcji dzieje się w Pol
sce. Mój Fortynbras, to człowiek mło
dy, przed którym staje pokusa władzy. 
Jest to rodzaj przestrogi czym może 
być dla człowieka taka pokusa władzy, 
jeżeli spotka się z brakiem odpowie
dzialności. 
EM: Ciągle więc są to refleksje nad 
naszym pokoleniem, bo tak się składa, 
że i po części moim. 
J .Z.: Myślę, że literatura, która chce 
być prawdziwą, zawsze bierze się z 
doświadczeń osobistych. A dla mojego 
pokolenia były to doświadczenia dość 
znaczące. Za najgorszą cechę mojej ge
neracji uważałem konformizm. Najroz
maitsze formy nacisku spowodowały, że 
b,v tak rzec - nasi Gustawowie zmie
niali się w okolicach czterdziestki nie 
w Konradów lecz w Matysiaków, a w 
najlepszym razie czterdziestolatków. Na 
szczęście ostatnie półrocze dość istotnie 
ten proces zahamowało. Mam nadzieję, 
że bezpowrotnie. 

Od razu przeskoczę do okresu dojrzałego, 
który nastąpił u mnie dość późno, dosłow
nie parę lat temu. A więc „Wyzwolenie" 
Wyspiańskiego, „Kniaź Potiomkin" Miciń
skiego, Calderona „życie snem". Szukam 
dalej. Jest to wspaniała przygoda w której 
procentują moje wcześniejsze doświadcze
nia. 

Ten długi okres uczenia się teatru w tej 
chwili niesłychanie mi się przydaje, daje 
mi bodźce do różnych nowych przygód . 
Nie ukrywam, że interesuje mnie teatr du
ży, oczywiście związany ze sprawami na 
dziś. 

Współpraca z operą to była wspaniała przy
goda, która przygotowala mnie do tego 
uojrzałego okresu, a może on nie jest Je
szcze dojrzały? Nie wiem. 
EM: Dlaczego na początek swojej pracy w 
Zielonej Górze wyorała Pani „Sto rąk, sto 
sztyletów"? 

K.M.: Sztuka ta nie mieści się w moich bez
pośrednich zainteresowaniach. Robię Zurka 
ulatego, że taka jest sytuacja teatru. Obej
mując teatr i nie znając go, nie miałabym 
czystego sumienia oddawac tak trudnej or
ganizacyjnie sztuki w ręce kogoś, kogo 
sprowaaziłabym. Teren był dla mnie nie
znany, wobec tego wszystkie skutki tego 
rozpoznania postanowiłam wziąć na siebie. 
Sztuka Zurka jest zbyt publicystyczna. Bę
dę szukała w niej teatru, teatralnego dzia
nia się, które interesuje mnie najbardziej. 
Dobierając tę pierw~zą pozycję, chciała1u 
bardzo mocno, wręcz lapidarnie zaznaczyć, 
czego ten teatr będzie przestrzegał w swo
im repertuarze, niezależnie od pozycji: 
aktualności, odbicia rzeczy, które nas w 
tej chwili nardzo zajmują. Ta pierwsza po
zycja jest do pewnego stopnia Jtasłem, że 
teatr będzie służył rozmowie na · tematy 
współczesne. 

„Sto rąk, sto sztyletów", to również spra
wdzian dla zespołu; sztuka ta wymaga pro
stego aktorstwa, prawdy osobistej, zaanga
żowania wprost. Będzie to ćwiczenie dla 
mnie i dla zespołu. Mam wrażenie, że przy 
tej okazji poznamy się bardzo dobrze. 

EM: Do tego momentu na moje pytania 
odpowiadała Pani jako dyrektor teatru. A 
jako reżyser „Stu rąk, stu sztyletów"? 

K.M.: Tak, rzeczywiście odpowiadałam ja
ko dyrektor. 

EM: Wkroczyła Pani w bardzo zaawanso
wane już próby ,liYtuacyjne. Premiera ma 
się odbyć za 23 dni - 31 stycznia. Pozwoli 
Pani, że sięgnę do swojego stenogramu z 
pierwszej próby czytanej i przytoczę koń
cowy fragment Pani wypowiedzi, w któ
rym próbowała Pani uzasadnić, lapidarnie 
mówiąc „po co robimy tę sztukę": 
„Rożnowski sparaliżował tych młodych lu
dzi od środka. Podważył ich wiarę w to, 
że cały ruch rewolucyjny wyrósł z ich ini
cjatywy, Sugeruje, że wszystko było przy
gotowane, a •myśmy chcieli załatwić Polskę 



waszymi rękami«. Tym samym uświadamia 
młodym powstańcom, że spełniają rolę sta
da baranów. Wywołuje lęk, odbiera im 
wiarę". 
I dodała Pani: „W tej sztuce nie ma żad
nej tezy. Dla mnie jej wymowa zamyka się 
w tym, aby nie dać się sprowokować". 
K.M.: O tym według mnie jest napisana 
sztuka i tak prawdopodobnie powinna za
brzmieć na końcu. 
EM: Czy po ponad miesięcznej pracy nad 
tekstem w Pani myśleniu coś się zmieniło? 
K.M.: Ma Pani rację. W tej chwili moje 
myślenie o sztuce jest inne. Przede wszy
stkim - na tym etapie - napotykam na 
różne problemy i trudności, które niesie 
sam tekst. 
Dla nmie ta sztuka jest znakomicie pomy
ślana, znakomicie wybrany moment, w któ
rym rewolucja wkracza do teatru i roze
granie tych kilku godzin tam, w teatrze. 
To było niewątpliwie świetnym znaleziskiem 
Żurka. 
Ale nagle w ogóle przestała mnie intereso
wać rekonstrukcja powstania listopadowego. 
Bardziej jeszcze zdałem sobie z tego sprawę, 
kiedy od autora przywiozła mi Pani dodat
kowe uzupełnienia scen i poprawki tekstu, 
kiedy już mogłam dokładnie rozpoznać, ja
ka postać historyczna jest przyporządkowa
na jej odpowiednikowi w sztuce. 
Poza tym, w samej materii dramatu, w bu
dowaniu postaci i sytuacji czasami jedno 
nie wynika z drugiego, nie układa się w 
logiczny ciąg. Może zamierzony, a może nie. 
W trakcie pracy, w to teatralne dzianie się 
musiałam wprowadzić jakiś porządek. Ma
teriał dramaturgiczny sprowokował mnie do 
wymyślenia takiego ładu i kryterium porząd
kującego. Wtedy zaczęło mnie coraz bar
dziej pasjonować to, co jest już bliskie mo
im zainteresowaniom - zderzenie: rewolu
cja - teatr. Zaczęłam się przyglądać temu 
teatrowi i dostrzegłam coś, co w sztuce nie 
do końca jest zrealizowane, a co ja posta
nowiłam zrealizować w spektaklu: rewolu
cja, która z taką emfazą wkracza do teatru, 
w tymże teatrze jest jakby zatrzymywana, 
z czasem zaczyna się deformować, teatr po 
gombrowiczowsku zaczyna jej przyprawiać 
gębę. Sama rewolucja też powoli teatrali
zuje się. Deformują się coraz bardziej po
stawy rewolucjonistów. 
Jedynym, który to widzi, jest Dobrowolski 
To człowiek wprost, żołnierz, który chce 
działać i doprowadzić do końca pewne spra
wy. On jeden dostrzega jak wszystko ko
szmarnieje, wykrzywia się, przekształca w 
wykrzykiwanie, w hasła - i przez to tra
gicznie zniekształca. Młodzi ludzie czują, że 
z tej rewolucji wychodzą zniszczeni. 
W tym kierunku obecnie prowadzę akcję, 
nastrój i teatralne działania na scenie. 
EM: Jerzy żurek uchwycił tu pewną nie
zwykle istotną prawidłowość, który towa
rzyszy każdej rewolucji, moment ogromnie 
niebezpiecznego zachwiania postaw. 
K.M. Tak, zaczęłam myśleć o dniu dzisiej
szym. O tym najgroźniejszym momencie, w 
który wkracza nasza odnowa. Trochę się 
teatralizuje w bardzo szerokim sensie oczy
wiście. U Jerzego Krasowskiego spektakl 
był grany na temat zagrożenia z zewnątrz. 
Dla mnie nie jest to takie ważne, przeszli
śmy już kryzys tego tematu. 

HILARY KURPANIK 

gościnnie 

występują 

EM: Hilarego Kurpanika, aktora i kiero
wnika artystycznego Estrady Lubuskiej nie 
trzeba publiczności zielonogórskiej przed
stawiać. Związany jest z tym miastem i z 
Lubuskim Teatrem od 15 lat. Zapytany o 
role, które z perspektywy tego czasu darzy 
szczególnym sentymentem, odpowiedział: 
11.K.: W ciągu tego długiego okresu czasu 
liczyły się dla mnie role w takich przed
stawieniach jak: „Kolekcja - kochanek" 
Pintera, „Oskarżyciel publiczny" Hochwel
dera, „Jacuś" Lubowskiego, „Jaśnie pan 
Nikt", „Bliźniacy z Wenecji" czy wreszcie 
„Powrót Odysa. 
EM: Ostatnio miałeś $Zczęście do ról z cza
sów panowania Cara Mikołaja, bo: Chłopicki 
w „Warszawiance", Puszkin w „Maskara
dzie" i teraz rola Różnieckiego. 
H.K.: . Z tego najbardziej interesujący był 
Puszkin, chociażby ze względu na potrakto
wanie tej postaci przez Marię Straszewską. 
Poza tym w czasie prób panowała atmosfe
ra taka, jak niegdyś w tym teatrze. Chło
picki - była to równie interesująca propo
zycja, choć całkiem odmienna. Chociażby od 
strony formalnej. Tak rzadko gra się sztu
ki pisane wierszem, że człowiek przypomina 
sobie dobre uwagi profesorów z lat szkol
nych. W przypadku Chłopickiego umiejętno
,;ci warsztatowe zdobyte pod kierunkiem 
prof. Woźnika czasami pomagały mi wyjść 
z opresji w pracy nad rolą. Poza tym współ
praca z Jerzym Moskalem w trakcie prób, 
jego syntetyczne spojrzenie, wolne od ob
ciążeń literackich pozwoliło mi znaleźć spo
sób na Chłopickiego. Szkoda, że ta premie
ra nie udała się tak, jak zamierzaliśmy. 
.EM: W sztuce Jerzego Żurka grasz rolę 
Róźnieckiego. Jaki jest twój stosunek do 
tego widzenia spraw pol.Skich? 
H.K. Jest to widzenie nieco rozmydlone. Od 
Strony słabości, od strony nie najlepszej ku
chni, od strony zrywu przygotowanego bez 
planu, bez wodza, tylko z polską fantazją. 
W zderzeniu ze współczesnością - teraz -
,ten temat jest szalenie QSłabiony. Jeszcze 
'w lutym sztuka zmuszała do myślenia, ostrze
gała: żeby nie tylko entuzjazm, ale przede 
wszystkim myślenie brało górę. W sierpniu 
mieliśmy dowód myślenia i efektu tego 
myślenia. W sztuce Żurka nie ma postaci, 
która wie, czego chce, którą można byłoby 
obronić. 
EM: To chyba dobrze, że jako Polacy my
ślimy chociaż raz na 150 lat i wyciągamy 
wnioski z przeszłości. 

scenograf 
Sce~ograf Ryszard Strzembala do propo
zycJi rozmowy o przygotowywanej premie
rze podchodzi z pewnym dystansem. Podej
rzewam, że wolałby przed premierą nie 
mówić o swoich zamierzeniach. Umawiamy 
się kilkakrotnie, w końcu do rozmowy do
chodzi 7 stycznia. 

EM: Czy zechciałby Pan zdradzić parę szcze
gółów ze swojego twórczego życiorysu? 
RYSZARD STRZEMBAŁA: Szkoła krako
wska. Po szkole kilka teatrów, głównie By
dgoszcz, a ostatnio Toruń i Ełblag. Reali
zacje, do których mam szczególny senty
ment to: „BoleS!aw Smiały" w Bydgoszczy, 
wspólnie z reżyserem Janem Błeszyi1skim -
spektakl bardzo urodziwy i po myśli Wy
spiańskiego. W tym samym czasie „Ballada 
łomżyńska" Ernesta Brylla z Jackiem Gru
cą; za ten spektakl zebraliśmy kilka nagród. 
Od dłuższego czasu bardzo interesują mnie 
realizacje Szekspirów. ostatnio przyczepili
śmy się do „snu nocy letniej". Jest to do
skonały materiał do myślenia ciągle na 
nowo. 
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EM: Jakie kryterium stosuje Pan przy wy
borze sztuk? Co Pana interesuje najbardziej? 
R.S.: Bardzo ostry problem, tzn. jeżeli sztu
ka daje możliwość plastycznego zobaczenia 
w bardzo dużym skrócie, w bardzo dużej 
metaforze, al.e równocześnie nośnej z tek
stem. ~~eks.p~r, Wyspiański, Słowacki dają 
te .mozhwo.sci •.. ostatnio miałem całą serię 
tak.ich reahzacJi: „Wyzwolenie" z Krystyną 
~e1s,~ner, potem „Bolesław $miały", „Kor
dian . Z tym, że nie jestem zwolennikiem 
przeinscenizowania plastycznego ale raczej 
twórczego dopełnienia. ' 

EM: Główną dziedziną plastyki uprawianą 
przez Pana jest malarstwo? 

R.S.: Tak. Malarstwo jest głównym moto
rem działania i przyjemności, jaką niesie 
zyc.1e przez plastykę. Jest to rzecz, po której 
mme rozpoznają. Oczywiście scenografia to 
przede wszystkim architektura, bardzo sen
sowna, niezbędna i nie przegadana. Ale 
miękkość, którą się przypisuje malarzom, 
operowanie kolorem, brak ostrości, chara
kterystycznej dla typowych architektów, to 
cechy, które mnie wydają się być moją 
domeną. 

CYRYL PRZYBYŁ - aktor; w październiku 
ubiegłego roku obchodził 35 lecie pracy na 
scenie. Uczeń Leona Schillera. Wychowanek 
PWST w warszawie. Pracował w teatrach 
w Poznaniu i we Wrocławiu. W Teatrze Lu
buskim występował od roku 1966. Dwa lata 
temu otrzymał od zielonogórskich widzów 
nagrodę publiczności. Od roku jest na .ren
cie. Bardziej znaczące role: Jagon w „Otel
lu" , Bolesław Smiały w dramacie Wyspiań
skiego, Heidenrich w „Mindowe" &łowac
kiego, Rejent w „zemście", Wernyhora i Sze
la w „weselu", Jan w „Fantazyn1". 
ANNA BŁASZCZAK: Jaki jest Pana stosu
nek do postaci Chłopeckiego i na jakie 
trudności napotyka Pan budując tę rolę'? 
CYRYL PRZYBYŁ: Jest to człowiek bardzo 
różny i niespokojny. Ostry - ale i ostroż
ny. Podejmuje decyzje twarde, stanowcze, 
męskie. Swoimi poglądami, postawą i ar
gumentami nie budzi sympatii, ale z dru
giej strony mówi przecież młodym rewoluc
Jonistom kilka prawd o ich walce o wol
ność. 
A.B.: Jak dalece, zdaniem Pana, sztuka ta 
jest aktualna i ważna dla nas wszystkich? 
c.P.: Jest bardzo aktualna. Przecież sytu
acja Nocy Listopadowej i wydarzenia sprzed 
150 lat wciąż jeszcze tkwią w nas głęboko. 
Chłopecki ostrzega młodych ludzi przed 
skutkami ich walki o wolność, hamuje ich, 
mówiąc o konsekwencjach i ewentualnej 
cenie, jaką za tę walkę przyjdzie zapłacić. 
A.B.: Czy w takim razie spektakl może być 
ostrzeżeniem ... 
C.P.: ... ostrzeżeniem przed niefrasobliwością 
obu zainteresowanych stron i jeszcze jed
nym przypomnieniem, iż należy jak najszyb
ciej i najrozsądniej znaleźć drogę porozu
n1ienia, żeby nie stracić tego, co już udało 
si~ nam zdobyć i co jest dla nas wszystkich 
tak bardzo istotne. 
A.B.: Jak ważne miejsce zajmuje ta rola 
w Pana dorobku scenicznym? 
C.P.: Jest to ten typ roli, który zawsze 
lubiłem grać. Przez swoją niespokojność da
je mi ogromną satysfakcję. Pozwala się 
otworzyć. Praca nad postacią Chłopeckiego 
bardzo dużo mnie kosztuje, ale jest to wy
siłek, który procentuje zadowoleniem. 
A.B.: A jaką metodę pracy nad rolą ceni 
sobie Pan najbardziej? 
C.P.: Jestem osobą impulsywną. Wiele spraw 
czuję intuicyjnie. Muszę wiedzieć, co reży
ser chce zobaczyć. Lubię kir:dy podaje mi 
krótkie, zwięzłe i mądre uwagi. Wtedy mam 
wystarczający materiał do budowania roli. 
l\..B.: Co Panu przeszkadza i co Pana w 
pracy szczególnie irytuje? 
C.P.: Przede wszystkim brak dyscypliny. 
Poza tym nieświadomość własnego ciała, 
b~ak porozumienia i kontaktu między par
tnerami - czego skrajną konsekwencją jest 
przeszkadzanie sobie na scenie. 

EM: Czy projekt wyjściowy udaje się Panu 
~is~~~ym teatrze zrealizować bez kompro-

R.S.: Termin jest strasznie krótki i nie 
sprzyja pieszczeniu. Zaprojektowałem około 
50 kostiumów wymagających rzetelnego wy
pracowania. Jak na teatr dramatyczny to 
bardzo dużo. Kompromisy do tej pory zda
rzały mi się rzadko, a jeżeli wynikały, to z 
jakieAś twórczej potrzeby, ze zmiany kon
cepqi si;eny na przykład. Ale dotyczyły 
drob1azgow. 
EM; W tym momencie zamierzaliśmy skoń
c~yc naszą rozmowę. Nagle role się odwró
ciły: Rysza~d Strzembała zaproponował, że 
na mteresuJące go tematy przeprowadzi wy
wiad ze mną. No cóż, zgoda. 

R.S.:. Jak ~l!-ni t~akt_uje miejsce scenografa 
w hierarchu waznosci? Często spotykamy 
się z zarzutem, że nie jest to za wód twór
czy a kompilatorski? 
EM: Przyznaję scenografowi bardzo ważne 
miejsce twórcze i zapewne reprezentuję po
gląd niezbyt popularny. Po początkowych 
uzgodnieniach w relacji reżyser-scenograf, 
od plastyka wychodzi wizja spektaklu, je
go kształt. Daje początek. Myślę tu oczy
wiście o udziale scenografa inscenizatora, 
a nie o ustawianiu mebli na scenie. 

EM: Tę profesję ulubioną scenografów-ma
larzy dość łatwo rozpoznaje się po roli, ja
ką przywiązują do światła na scenie. Po 
zacieraniu ostrości architektury, łamaniu ko
loru. 
R.S.: Tak. Bardzo to lubię. A w ogóle szkoła 
krakowska, która wywodzi się z pnia ma
larskiego, z ulubienia koloru i światła, da
je wspólny mianownik ludziom z niej się 
wywodzącym. 
EM: Co Pana zafrapowało w sztuce Jerzego 
Żurka? 
R.S.: Oczywiście propozycja, która wyszła 
od reżysera p. Krystyny Meissner i jej spo
sób zobaczenia tekstu. Doszliśmy do wnio
sku, że nie będziemy udziwniali, bo nie ma 
powodu, że zrobimy tę sztukę, aby wydo
być wiele bardzo aktualnych myśli dotyczą
cych naszej sytuacji społeczno-politycznej 
i nie tylko„. 
Postanowiliśmy podeprzeć się zacytowaniem 
starego teatru w konwencji końca XVIII w. 
Gdzieś nam się to skojarzyło z teatrem 
dworskim w Łańcucie. Pojechaliśmy to zo
zobaczyć i nie zrobliłiśmy pełnej kopii, choć 
zamierzenie było takie, aby być bardzo błi- się uwieść wizji plastycznej, byłoby bardzo 
sko oryginału. dobrze. Ostatnio uczestniczę jednak w tzw. 
EM: Zobaczymy na scenie cytat czy cytat dopełnianiu; co zresztą nie jest takie złe -
przetworzony? bogacę się przy okazji. 
R.S.: Raczej przetworzony cytat. Przy ca- EM: wracając do Pańskiego pytania. Ide-
łym twórczym i bardzo osobistym podejściu alem dla mnie jest teatr integrujący wszy-
do sprawy, starałem się znaleźć miejsce na stkie środki wyrazu artystycznego: słowo, 
zacytowanie epoki - w sposób szlachetny muzykę, plastykę gest i ruch. Harmonia i 
a · nie prześmiewczy. Ró.wnież w ~ostil!mie. polifonia. wszelkie przerosty mnie drażnią. 
R.S.: Często spotykam się z tym, ze rezyser R s • czy uważa Pani że w Polsce mamy 
ma Il:a ~yle. ostre widzen!e, że gdyby ud:1;10 .d~b·;ą krytykę plastycz~ą. 

n11 się Je przewalczyc, gdyby pozwohł m1EM: W tej materii nie jestem profesjonali

~1.-;f\.J -8.r~U-M 
f1,E..Ą1 e.4.44.. ~1t1' E:.. 
$~~/V.t Ą.L.t-{11+
- ~~łC.„„ r<ł if!J'1 

' ~"fł"""'~"' · 

RYSZARD JABŁOŃSKI aktor Teatru 
Współczesnego we Wrocławiu - zaproszony 
został do zagrania roli porucznika Dobro
wolskiegJ, 
EM.: JaKi jest pana stosunek do zawodu 
aktorskiei;o? 
R.J.: Traktuję to wszystko ogromnie serio. 
Stawiam sobie duże wymagania. Właśnie 
teraz, kiedy mam dość siły i czasu, mogę 
go w całej rozciągłości poświęcić sobie 
i swojej pracy. Ale z teatrem jest tak 
samo, jak z dziewczyną: jeżeli wie, że ist
nieję tylko dla niego i w nim, to zaczyna 
n1nie traktować tak, „że to ja muszę". Nie 
wiem, jak należy się w teatrze zachować, 
żeby do końca nie było wiadomo, czy mu
szę. Stąd się bierze moje pisanie. Pisuję 
wiersze, opowiadania, scenariusze, napisa
łem również sztukę teatralną. Nie została 
do tej pory wystawiona, ale wierzę, że to 
kiedyś nastąpi. 
E.M.: Czy w ciągu tych pięciu lat pracy w 
teatrze były takie role, które darzy Pan 
szczególnym sentymentem? 
R.J.: Na III roku studiów w szkole te
atralnej zagrałem Jaśka w „weselu"; nigdy 
nie marzyłem o tej postaci, czułem się na
wet trochę pokrzywdzony, kiedy mnie w 
niej obsadzono, bo wolałbym rolę Poety -
z perspektywy czasu jednak wiem, że 
chciałbym ją zagrać jeszcze raz. Najciekaw
szą dla mnie rolą był Książę Filip w „Iwo
nie, księżniczce Burgunda" w Toruniu, w 
reż. K. Meissner. zrobiłem tę rolę najle
piej jak mogłem. Bardzo podobało mi się 
granie króla Maciusia I - było to absolut
ne pożegnanie się z dzieciństwem. wspa
niała bajka. A poza tym - chciałbym za
grać Bohuna. 
EM: Po tygodniu kontynuujemy naszą roz
mowę o pracy nad rolą Dobrowolskiego. 
R.J.: Od tamtej pory do tej pory Dobro
wolski dużo rzeczy zrozumiał. Przestał się 
denerwować, a zaczął trochę myśleć. W każ
dym razie lekko się wyciszył i jest w tej 
chwili mniej ekspresyjny. Mniej zachowuje 

stą, ale plastycznej krytyki teatralnej nie 
mamy na pewno. Kwitowanie udziału sce
nografa w spektaklu wymienieniem jego na
zwiska w recenzji wydaje mi się głęboko 
niemoralne. Tak samo, jak przypisywanie 
reżyserom wyłącznego autorstwa zamysłu 
inscenizacyjnego przedstawienia, podczas kie
dy udział autorski scenografa jest ewiden
tny. 
EM: Dyskusja miała jeszcze swoJ dalszy 
ciąg. Problemów w tej materii jest niezwy
kle dużo i przekonana jestem, że dobrze 
byłoby o nich właśnie trochę podyskuto
wać na lamach fachowych czasopism. Dla 
potrzeb KRONIKI wybrałam tylko te naj
trudniejsze pytania, które mi zadano. 

~ię jak chuligan, a bardziej jak podchorą
zy. Strasznie mi trudno zagrać tzw. dobrze 
ułożonego młodego człowieka. W tej roli 
bardzo wiele chciałbym jeszcze schować do 
środka. Chciałbym aby Dobrowolski był 
bardziej czujny i trochę wrażliwy, bo mo
mentami jest jeszcze odrobinę chamski. 
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