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Hymn napisany przez Alojzego Felińskiego na zamówienie 
wielkiego księcia Konstantego, na cześć króla Królestwa Pol
skiego, a zarazem cara Rosji, Aleksandra I. Opublikowany 
w „Gazecie Warszawskiej" 20 lipca 1816 roku pod tytułem 
Pieśń narodowa za pomyślność króla. Prawykonanie z mu
zyką Jana Nepomucena Piotra Kaszewskiego nastąpiło 
w Warszawie 3 sierpnia 1816 roku w imieniny "N. Cesarzo
wej Marii Teodorówny, matki najukochańszego monarchy 
naszego". 
W następnych stuleciach pieśń zyskała wielką popularność 
i podlegała licznym przekształceniom. 
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Boże! Coś Polskę przez tak liczne wieki 

Otaczał blaskiem potęgi i chwały 

I tarczą swojej zasłaniał opieki 

Od nieszczęść, które przywalić ją miały. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 

Naszego Króla zachowaj nam Panie! 

Tyś, coś ją potem, tknięty jej upadkiem, 

Wspierał walczącą za najświętszą sprawę, 

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, 

Wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę. 

Przed Twe ołtarze ... 

Ty, coś na koniec nowymi ją cudy 

Wskrzesił i sławne z klęsk wzajemnych w boju 

Połączył z sobą dwa braterskie ludy, 

Pod jedno berło Anioła pokoju. 

Przed Twe ołtarze ... 

Wróć nowej Polsce świetność starożytną 

I spraw, niech pod Nim szczęśliwą zostanie, 

Niech zaprzyjaźnione dwa narody kwitną 

I błogosławią Jego panowanie. 

Przed Twe ołtarze ... 
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Małgorzata Karpińska 

Oficjalna, ale zarazem sensacyjna wiadomość o wyznaczeniu 
przez cara Mikołaja I terminu koronacji na króla Królestwa 
Polskiego ukazała się w warszawskich gazetach 29 kwietnia 
1828 roku i rozeszła błyskawicznie po stolicy, a później po 
całym kraju. Nie była to bowiem tylko zapowiedź wyjątko
wego wydarzenia. Już chyba mało kto liczył, że uroczystość 
ta dojdzie do skutku. 

Mikołaj I został carem Imperium Rosyjskiego dość dawno, 
po śmierci zmarłego bezpotomnie starszego brata Aleksan
dra I (1 grudnia 1825). Tym samym już od blisko trzech lat, 
zgodnie z zasadami unii personalnej między Królestwem 
a Imperium Rosyjskim, car Mikołaj I był królem Królestwa 
Polskiego. Pozostawała jednak bardzo ważna i symboliczna 
formalność - koronacja, do której zobowiązywała Mikołaja 
konstytucja Królestwa. Car ociągał się z tym, zwlekał, przy
pominał, że aktu koronacji mimo powtarzanych planów nie 
dopełnił też Aleksander I, szukał kruczków prawnych, które 
pozwoliłyby mu uchylić się od tej niewygodnej uroczystości. 
Mikołaj był bowiem szczególnie źle nastawiony do swych 
polskich poddanych. Polakom nie ufał, obawiając się ich rów
nocześnie. Nie mógł zapomnieć walki polskich oddziałów 
u boku Napoleona w 1812 roku i ich wierności dla Bona
partego aż po zesłanie na Elbę. Nade wszystko jednak cara 
od koronacji odstręczał związany z nią obowiązek złożenia 
przysięgi zachowania zasad konstytucji z 1815 roku. 
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Konstytucję tę nadał Królestwu car Aleksander I. Była to 
chyba najliberalniejsza w owych czasach ustawa zasadnicza 
w Europie. Zgodnie z nią, złączeni unią personalną z samo
władnym imperium carów mieszkańcy Królestwa Polskiego 
mieli zagwarantowane liczne swobody obywatelskie, m.in. 
wolność religijną, nietykalność osobistą czy wolność druku. 
Nieznany w Rosji był także zakres praw politycznych, z jakich 
korzystali Polacy w Królestwie. Wybierali reprezentantów do 
lokalnych rad samorządowych oraz do dwuizbowego sejmu. 
Czynne prawo wyborcze obejmowało szeroki jak na owe czasy 
krąg mieszkańców kraju. Parlament złożony ze 128 repre
zentantów miał się zbierać co dwa lata i rozpatrywał usta
wy przedkładane mu przez rząd. Konstytucja przyznawała 
sejmowi częściowe prawo kontroli nad władzą wykonawczą. 

Gwarantowała też istnienie polskiej armii narodowej. 
Liberalny kształt konstytucji przyniósł Aleksandrowi I 

zachwyt zachodniej prasy i uznanie tamtejszej opinii pu
blicznej. Car ten, idąc wzorem babki, Katarzyny II, bardzo 
dbał o dobrą opinię zachodnich myślicieli, literatów oraz 
intelektualistów. Bardzo sobie cenił ich uznanie, cieszyły go 
rozmaite nadawane mu urocze tytuły, jak "najlepszy z mo
narchów" czy „prawodawca wieku i świata". 

Tymczasem Mikołaj, podobnie zresztą jak przeważająca 
część rosyjskiej elity politycznej, uważał utworzenie Króle
stwa Polskiego i jego konstytucję za największy błąd Alek
sandra I; nowy car gardził też głęboko „polskimi panami de
putowanymi". Mikołaj nie tylko nie lubił Polaków, ale przede 
wszystkim wielbił samowładztwo. Uważał, że monarchowie, 
otrzymując władzę od Boga, zyskują pełne prawo rządze
nia masami według swego przekonania. Władcy są bowiem 
w swych krajach "żywym prawem" i symbolem ojczyzny. Od
miennie od starszego brata, Mikołaj odrzucał też zachodnie 
wzory polityczno-prawne. Uważał, że każdy naród ma własne 
doświadczenia historyczne i oryginalne instytucje, a władca 
powinien je zachować i bronić za wszelką cenę. Mikołaj I 
pragnął więc izolować swe imperium od zgubnych wpływów 
Europy Zachodniej. Żył z silnym przekonaniem, że Rosja speł
nia w Europie najważniejsze posłannictwo dziejowe, należy 
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więc ją traktować jako autorytet w kwestiach moralności 
i sprawiedliwości oraz respektować jej niepodważalne prawo 
do dyktowania własnej polityki na kontynencie. 

Królestwo Polskie i jego konstytucja były, nieomal od 
pierwszych chwil wstąpienia na tron carski, solą w oku no
wego władcy. Mikołaj nie kwapił się więc jej zaprzysięgać, 
a samą koronację określał jako „bezsensowne tortury". Jego 
opory potęgowały dochodzące do Petersburga informacje 
o nastrojach w Królestwie. Tutejszy stan ducha, pomimo 
liberalnej konstytucji, pogarszał się bowiem z roku na rok. 
Na rozdrażnienie i rozgoryczenie Polaków składało się wie
le, czasem całkiem odległych, przyczyn. Polaków zmęczyła 
huśtawka nastrojów, jakiej doznawali od blisko półwiecza: 
duma trzeciomajowej odnowy, bolesne doświadczenie po
wstania kościuszkowskiego, gorzki dramat upadku państwa, 
poniżająca tułaczka wielu żołnierzy od Syberii po piramidy, 
euforia, gdy w 1806 roku „nasi bili w tarabany" i szaleńczy 

„ów rok" - 1812; wreszcie kolejny upadek wielkich nadziei 
w 1813 roku, gdy śmierć księcia Józefa Poniatowskiego zda
wała się zwiastować także grób Ojczyzny. Na pragnieniach, 
marzeniach i planach Polaków bez skrupułów grali Napoleon 
i Aleksander, a czasem obydwaj na raz. Wszystko to zostawiło 
wyraźne ślady w psychice i świadomości politycznej narodu. 
Coraz częściej i głośniej powtarzano z goryczą: „Od powietrza, 
głodu, ognia, wojny i wskrzesicieli zachowaj nas Panie!". 

Królestwo Kongresowe powołał akt końcowy kongresu 
wiedeńskiego, porządkujący stosunki europejskie po rewolu
cji francuskiej 1789 roku i okresie napoleońskim. Na początku 
zwiastowało ono nadzieję na spokojną egzystencję licznych 
Polaków. Entuzjazm, zadowolenie i ufność wyrażano gło
śno, może nawet nazbyt głośno, jakby chcąc zagłuszyć obawy 
związane z tym, jak samowładny car Imperium Rosyjskiego 
będzie w stanie w jednej chwili przeobrazić się w konsty
tucyjnego króla, przedkładającego zasady liberalnego pra
wa nad własną wolę. Obawiano się, że w jednej z tych ról 
jednak się nie sprawdzi. Wśród Polaków dość powszechnie 
panowały nastroje antyrosyjskie, wywołane historycznymi 
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doświadczeniami brutalnego wszechwładztwa rosyjskich am
basadorów w ostatnich latach Rzeczypospolitej, rzezią Pragi 
w 1794, represjami po powstaniu kościuszkowskim. Dobrze 
pamiętano wywożenie na Sybir polskich jeńców w 1812 roku. 
Później część z nich brutalnie wcielano do armii rosyjskiej 
i wysyłano na pogranicze kaukaskie, by tłumili wolnościowy 
zryw tamtejszych ludów. Zupełnie świeże było doświadczenie 
rekwizycji i gwałtów na ziemiach polskich, dokonywanych 
w 1813 roku przez samowładnych rosyjskich dowódców. Ne
gatywne uczucia budziła też korupcja pojawiająca się wraz 
z nową władzą. Niechlubny jej przykład stanowił senator Mi
kołaj Nowosilcow, komisarz carski do specjalnych poruczeń 
w Królestwie. Polacy czuli wreszcie wyższość kulturową nad 
wschodnim sąsiadem. Napięcia polsko-rosyjskie z czasem 
potęgował stacjonujący w Królestwie garnizon rosyjski (około 
7,5 tysiąca żołnierzy) oraz w.ks. Konstanty, wódz naczelny 
Wojsk Polskich. 

Konstanty, starszy brat Mikołaja, pierwszy więc po Alek
sandrze w kolejności do tronu, pod naciskiem Aleksandra zre
zygnował z aspiracji do korony (1823). Formalnie akt ten był 
konsekwencją morganatycznego małżeństwa Konstantego 
z polską szlachcianką Joanną Grudzińską (1820), ale faktycz
ny powód stanowił pełen sprzeczności charakter wielkiego 
księcia. Tego nieodrodnego syna niezrównoważonego cara 
Pawła bano się nie tylko w Warszawie, ale i w Petersburgu. 
Znęcanie się nad żołnierzami, kary fizyczne wymierzane 
cywilom przekraczającym jego liczne, absurdalne rozporzą
dzenia, brutalne pobicia współpracowników, zniewagi wobec 
dostojników (nie czuły się też bezpiecznie kobiety odrzucające 
wielkoksiążęce zaloty) - wszystko to budowało obraz niepo
hamowanego sadysty, który jako wszechmocny car mógłby 
okazać się niebezpieczny także dla Imperium. 

Polacy początkowo łudzili się nadzieją i podkreślali swą ab
solutną i niezachwianą ufność w dobre intencje Aleksandra I. 
On zaś, mistrz dziewiętnastowiecznego PR-u, przekonywał 
polskich arystokratów, urzędników i wojskowych - a szcze
gólnie chętnie i skutecznie ich żony - że sprawa polska jest 
od lat jego idee fixe, że pragnie Królestwo Polskie nie tylko 
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zachować, ale i powiększyć o Litwę, Wołyń i Podole. Prosił 
swych polskich poddanych o zaufanie i cierpliwość. Stosun
kowo długo mógł na nie liczyć. Niestety pięknym zapewnie
niom przeczyła szara codzienność. Aleksandra szybko zaczął 
niecierpliwić system konstytucyjny. Coraz chętniej godził się 
na naruszanie jego zasad. Tak więc rychło zaprowadzono 
cenzurę (1819), opozycyjnych posłów prześladowano, nazbyt 
samodzielny sejm zwoływano rzadko, a jego obrady utajniono 
(1825). W kraju natomiast kwitły rozmnożone tajne poli
cje, zachęcano do donosicielstwa, wszędzie węszono spiski. 
W trakcie codziennej musztry na warszawskim placu Saskim, 
po brutalnych wyczynach w.ks. Konstantego, do dymisji po
dawali się liczni wyżsi wojskowi, z popularnym nie tylko 
w wojsku, owianym legendą bohaterskiego napoleończyka, 
gen. Józefem Chłopickim. Młodsi oficerowie, wrażliwsi, ce
niący sobie poczucie honoru, dotknięci cesarzowiczowskimi 
obelgami, popełniali samobójstwa. Mówiono aż o 49 mło
dych oficerach-samobójcach. Ich desperacki czyn wstrząsał 
Polakami, stawał się narodowym mitem, ich nazwiska zapi
sywano w pamięci. Ze zgrozą i współczuciem powtarzano 
sobie dramatyczne, ale i prorocze słowa z ostatniego listu 
jednego z pierwszych z nich (maj 1816), kawalera francuskiej 
Legii Honorowej, szaleńczo odważnego kpt. Michała Wilczka: 
„Nigdy panujący w Polsce, ani nawet bliscy ich nie ginęli 
z ręki Polaka; obelgi zadawane nam przez W Księcia są 
takie, że je krew tylko zmazać może; przyjść może chwila, 
gdzie uniesienia mego nie będę mógł być panem; wolę się 
więc zgładzić, niż na nieszczęśliwy, lecz nieskażony dotąd 
naród mój rzucić plamę zabójstwa". 

Wraz z upływem lat nadzieje i przekonanie o wartości 
własnego państwa Polacy musieli więc konfrontować z bole
snym doświadczeniem jego fikcyjnej autonomii. Odczucie to 
wymuszało trudne decyzje. Elita polityczna Królestwa sta
wała coraz częściej przed wyborem między naciskiem władcy 
a opinią publiczną, pole manewru zawężało się, kompromisy 
bolały coraz bardziej. Jednak starsi, doświadczeni politycy 
zdawali sobie sprawę z kruchości z trudem odzyskanego na
rodowego bytu, nie chcieli nim szafować z lada powodu, liczyli 
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Przegląd wojsk przez cara Mikoła1a I, 
wielkiego księcia Konstantego 
1 Józefa Załuskiego 
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na lepsze czasy, wstawiennictwo obcych potęg, gwarantują
cych istnienie nowego ładu aktem kongresu wiedeńskiego. 

fymczasem młodzi, wchodzący dopiero w życie ludzie, 
studenci, oficerowie niższych stopni, podchorążowie, lite
raci, dziennikarze, prawem swego wieku szukali nowego 
modelu życia i działania. Odrzucali zgniłe w ich przekonaniu 
kompromisy. Nie odpowiadał im marazm małej stabilizacji 
Królestwa, chcieli mówić głośno, działać zdecydowanie. Nie 
mieli wiele do stracenia. Rozczarowani ideami oświecenia, 
miałkością otaczającej rzeczywistości, zwracali swe wybory 
ku filozofii i estetyce romantyzmu. Czytali „książki zbójeckie", 
które rozpalały ich wyobraźnię, pobudzały do wielkich czy
nów. Upajali się klimatem tajemnicy, nie wahali się działać 
skrycie. Pociągały ich mroczne wybory, chcieli poświęcać 
się bez granic, kochać choćby bez spełnienia, być szlachetni 
nawet do zatracenia. Nie czuli bezgranicznego szacunku dla 
doświadczenia wieku czy autorytetu urzędu. Z zapartym 
tchem obserwowali heroiczną walkę Greków o niepodległość 
(1821). Ich nastroje rozpalały liczne i różnorodne kontakty 
z europejskim węglarstwem, niemieckim burszenszaftem, 
a nawet rosyjskimi tajnymi grupami opozycyjnymi, deka
brystami. 

Pierwsze polskie organizacje tajne powstały wśród mło
dzieży akademickiej i wojskowej już w 1817 roku. Wzorowane 
na modnym wolnomularstwie, najczęściej nie miały skonkre
tyzowanych planów, nie liczyły zbyt wielu członków. Ograni
czano się do pomysłu samokształcenia, wspólnych lektur czy 
luźnej wymiany poglądów (Związek Przyjaciół Panta Koina, 
Związek Braci Wolnych Polaków). Także dość enigmatyczny 
cel zachowania narodowości stawiał przed członkami Wol
nomularstwa Narodowego (1819) jego założyciel mjr Wale
rian Łukasiński - człowiek „spokojnego bohaterstwa", który 
otwierał długi szereg polskich konspiratorów-męczenników 
XIX wieku. Obawiając się dekonspiracji, rozwiązał Wolnomu
larstwo (1820). W niespełna rok później powołał nową orga
nizację tajną - lepiej zakonspirowane i o szerszych wpływach 
Towarzystwo Patriotyczne (maj 1821). Mimo to Łukasiński 
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nie uniknął aresztowania i ostrego śledztwa, w czasie które
go nikogo nie wydał, pełną winę wziął na siebie. Osądzony, 
w asyście polskich oddziałów wojskowych został publicznie 
zdegradowany i pohańbiony (2 października 1824). Kara ta 
zrobiła wstrząsające wrażenie na kolegach. Zdawano sobie 
sprawę, że jedyną winą Łukasińskiego były marzenia o wolnej 
Ojczyźnie, że publicznie pohańbiony został najszlachetniejszy 
z ludzi. Wydarzenie to znacznie obniżyło nastroje Polaków, 
kielich goryczy wypełniał się coraz szybciej. 

Aresztowanie Łukasińskiego nie zdekonspirowało Towa
rzystwa Patriotycznego. Cele tej organizacji krystalizowały 
się coraz wyraźniej, mówiono o pełnej niepodległości i po
łączeniu ziem polskich wszystkich trzech zaborów. Jeden 
z kierujących Towarzystwem, ppłk Seweryn Krzyżanow
ski, człowiek „rozważnego poświęcenia", jadąc w styczniu 
1824 roku do Kijowa na rendez-vous z ukochaną, spotkał 
się tam też z przedstawicielami dekabrystów. Kontakty nie 
wyszły poza luźne rozmowy. Towarzystwo Patriotyczne ra
ził radykalizm polityczny dekabrystów i generalny brak ich 
życzliwości dla narodowych aspiracji Polaków. Dekabryści 
byli związkiem tajnym i bardzo niejednorodnym. Synowie 
arystokratycznych rodzin, dobrze wykształceni, znali Europę, 
władali językami obcymi. Fascynowała ich myśl oświecenio
wa oraz często ideały rewolucji francuskiej. Chcieli reformo
wać Rosję, by uczynić ją nowoczesnym i silnym imperium. 
Niektórzy liczyli w tej mierze na zrozumienie i pomoc cara, 
inni przeciwnie - w imię republikańskich ideałów zakładali 
zamordowanie całej rodziny carskiej. I właśnie ta część de
kabrystów zdecydowała po śmierci Aleksandra rozpocząć 
powstanie przeciw jego następcy. Za cel postawili sobie obro
nę praw dziedzicznych w.ks. Konstantego. 26 grudnia 1825 
roku zbuntowane oddziały (około 3 tysięcy żołnierzy) wyszły 
na plac Senacki w Petersburgu. Car stłumił bunt szybko, nie 
zawahał się bowiem użyć artylerii. 

Przekonany o istnieniu szerokiego spisku Mikołaj I nie 
zadowolił się masakrą na placu Senackim i nakazał śledztwo. 
Prowadzone nadzwyczaj intensywnie przez najbardziej za
ufanych carskich współpracowników, odsłoniło dość szybko 
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powiązania dekabrystów z Towarzystwem Patriotycznym. Od 
wiosny 1826 roku rozpoczęły się w Królestwie aresztowania: 
w sumie zatrzymano około 200 osób. W wyniku śledztwa pro
wadzonego przez specjalną polsko-rosyjską komisję ośmiu 
z nich postawiono zarzut zdrady stanu. 

Zbrodnia taka w myśl konstytucji miała być sądzona przez 
Sąd Sejmowy, złożony z senatorów. Obrady sądu rozpoczęły 
się 15 czerwca 1827 roku. Wziął w nich udział, dawno nie
widziany w Warszawie, ks. Adam Jerzy Czartoryski. Czar
toryski należał do jednej z najważniejszych wówczas rodzin 
arystokratycznych. Przyjaciel młodości Aleksandra I, były 
minister spraw zagranicznych Rosji, orędownik sprawy pol
skiej na kongresie wiedeńskim, współtwórca konstytucji 1815 
roku, po odsunięciu go przez cara od stanowisk w Króle
stwie większą część życia spędzał na podróżach za granicą; 
uchylał się od udziału w życiu publicznym. Jego przyjazd na 
obrady Sądu Sejmowego potwierdzał wagę tego wydarzenia 
dla losów Królestwa i społeczeństwa polskiego. Senatorowie 
znaleźli się pod podwójną presją - Mikołaj i w.ks. Konstanty 
żądali surowych wyroków, zaś społeczeństwo polskie, do 
ostatnich granic rozdrażnione licznymi spektakularnymi 
aresztowaniami i długim, brutalnym śledztwem, oczekiwało 
wyroków uniewinniających. Atmosfera w Warszawie była 
naelektryzowana. W oficjalnych gazetach czytano o planach 
odłączenia się od Rosji, o próbach wskrzeszenia niepodległo
ści, o połączeniu wszystkich ziem polskich. Pojawiło się wiele 
wierszy i ulotek. Po mieście krążyły też fantastyczne plotki. 
W spontanicznym odruchu patriotyzmu powszechnie przy
wdziewano dawno już niewidziane konfederatki i czamary. 
Aby zaradzić napięciu, władze podjęły działania policyjne: 
uszczelniono granice miasta, ściśle kontrolowano przyby
wających, gmach obrad sądu (pałac Krasińskich) otoczono 
gęstym, szczelnym kordonem wojskowym, ograniczano licz
bę publiczności przysłuchującej się rozprawom. 

Dla senatorów decyzja nie była łatwa. Przeważnie niemło
dzi, doświadczeni politycznie, mieli świadomość, że miejsce 
w senacie stanowi ukoronowanie ich kariery i nadzieję na 
wzrost znaczenia ich rodzin. Poza kilkoma nie byli to zdraj-
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cy, ale raczej ludzie kompromisu politycznego, mieszanki 
ich osobistych widoków, ale i szczerego przeświadczenia, że 

istniejący układ jest najlepszym z możliwych. Jednak nawet 
dla nich Sąd Sejmowy był kresem możliwości ugody z cara
tem. W członkach Towarzystwa Patriotycznego dostrzegali 
nieodpowiedzialnych młodzieńców, niepotrzebnie drażnią
cych wielką potęgę cara. T)rmczasem władza za marzenia 
o niepodległości żądała surowych kar, wyroków śmierci. Na 
przekroczenie tej granicy ugody większość polskiego esta
blishmentu nie mogła i nie chciała się zgodzić. Kary wymie
rzono symboliczne. Większość oskarżonych (po zaliczeniu 
czasu aresztu na poczet orzeczonej kary) wyszła na wolność 
od razu. 

Trudno przecenić znaczenie Sądu Sejmowego dla ówcze
snego społeczeństwa polskiego. Niepewne i rozbite, poczu
ło się w jednej chwili silne i zjednoczone. Coraz odważniej 
mówiło o wolności, o swoich planach niepodległościowych. 
Wyrok sądu odczytano, choć niesłusznie, jako aprobatę naj
ważniejszych polskich polityków dla konspiracyjnych me
tod realizacji narodowych aspiracji. Jednak to właśnie ten 
czas "do powstania usposobił najbardziej" społeczeństwo 
polskie. 

Oczywiście władze rosyjskie wyrok przyjęły z oburzeniem. 
Car udzielił senatorom reprymendy i zakazał opuszczania 
Warszawy aż do podpisania przezeń wyroku. Stało się to do
piero w rok później. Ajednak represje były znacznie mniejsze 
od oczekiwanych w Warszawie. Mikołaj nie chciał bowiem 
drażnić swych polskich poddanych w związku z rosyjski
mi przygotowaniami do wojny z Turcją, która uparcie nie 
przestrzegała ustaleń zawartych we wcześniej podpisanych 
układach pokojowych, a w szczególności zaniechała ewaku
acji swoich wojsk z Wołoszczyzny i Mołdawii oraz odmawiała 
autonomii Serbii. Rosja występowała także jako protektorka 
narodowego zrywu Grecji. W tej sytuacji Mikołaj usiłował wy
ciszać wszelkie konflikty: podpisał pokój z Persją, nie chciał 
drażnić też Polaków. 

Działania wojenne rozpoczęły się w kwietniu 1828 roku. 
Choć armia turecka ograniczyła się jedynie do defensywy, 
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Piotr Wysocki 
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Rosjanie ponosili poważne klęski. Ich oddziałom doskwie
rały upał i choroby. Mikołaj obawiał się długiej kampanii, 
która wyczerpie i tak lichy skarb imperium. Coraz większe 
znaczenie miała więc dla cara możliwość pomocy ze strony 
Królestwa. Polskie wojsko musztrowane przez w.ks. Kon
stantego reprezentowało wysoki poziom, a skarb Królestwa 
dzięki reformatorskim pomysłom ks. Ksawerego Druckiego
Lubeckiego znajdował się w coraz lepszym stanie. Mikołaj I 
zamiast więc karać Polaków, postanowił ich kokietować. Po 
zdobyciu Warny przesłał do Warszawy tureckie sztandary 
i armaty, opatrując je znamienną dedykacją: „armia rosyjska 
z królem polskim na czele pomściła śmierć króla polskiego". 
Kazał też wyremontować kaplicę serca króla Jana III Sobie
skiego w warszawskim kościele kapucynów. Najważniejszym 
carskim gestem pojednawczym była jednak długo wycze
kiwana zgoda na koronację w Warszawie. Ten wymuszony 
kompromis miał z jednej strony - jak sądził Mikołaj - uła

godzić Polaków; z drugiej strony miał wzmocnić pozycję cara 
w Europie, szczególnie wobec Austrii, z którą - jak sądzono -
Rosja znalazła się na granicy zbrojnego konfliktu. 

Choć stan najwyższego rozdrażnienia Polaków z czasu 
Sądu Sejmowego nieco zmalał, a „z Warszawy zdjęto postać 
ponurą", to jednak brakowało spokoju. W demonstrację pa
triotyczną przekształcił się między innymi pogrzeb prezesa 
Sądu Sejmowego, senatora Piotra Bielińskiego (1829). Coraz 
częściej szykanowano również carskich urzędników. Areszto
wania członków Towarzystwa Patriotycznego nie unicestwiły 
też ruchu spiskowego w Królestwie. 15 grudnia 1828 roku 
ppor. Piotr Wysocki założył w Szkole Podchorążych Piechoty 
kolejny tajny związek - Sprzysiężenie . 

Podchorążowie byli w Królestwie grupą szczególnie sfru
strowaną. Młodzi szlacheccy synowie przygotowywali się do 
pożądanej kariery oficerskiej, jednak bardzo monotonne na
uczanie w szkole wyjaławiało ich intelektualnie. I tu królowała 
wszechobecna musztra, a wobec braku szans na rychły awans 
absolwentów kursy wydłużano ponad ustalone zasady. Młodzi 
ludzie spędzali w szkole nierzadko pięć i więcej lat - zamiast 
przewidzianych dwóch - marnując najpiękniejszy okres życia. 
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Sprzysiężeni podchorążowie stawiali sobie za cel obronę 
konstytucji, marzyli o niepodległości, dyskutowali o zmia
nach społecznych. Pierwsze cele Sprzysiężenia nakreślił 
Wysocki i były one odbiciem jego charakteru. Ujmował on 
kolegów życzliwością i gorliwym patriotyzmem. Nie miał 
jednak silnej osobowości, zdawał sobie też sprawę ze swego 
braku obycia politycznego i z nikłych umiejętności organi
zacyjnych. Sprzysiężenie uważał za związek kadrowy, który 
ma rozpocząć powstanie, ale później oddać władzę politykom. 
Często zmieniał zdanie i dawał się powodować innym. 

Pierwszym znanym planem Sprzysiężenia był spisek ko
ronacyjny, który miał zapoczątkować powstanie narodowe. 
Historycy przez pewien czas wątpili w jego istnienie, tak 
mało zachowało się o nim informacji. Przygotowania do za
machu na życie cara i jego rodziny nie wyszły chyba bowiem 
nigdy poza sferę spekulacji, prowadzonych ponadto w bardzo 
wąskim i szanującym tajemnicę gronie. Jak narodził się ów 
pomysł? Relacje różnią się nieco. Zapewne był on efektem 
nieformalnych kontaktów, jakie mieli niektórzy członkowie 
Sprzysiężenia ze środowiskiem cywilnych opozycjonistów 
sejmowych, m.in. z Walentym Zwierkowskim i Franciszkiem 
Trzcińskim, oraz pozasejmowych, np. z Adamem Gurowskim 
czy 'fytusem Działyńskim. Plan miał zakładać porwanie lub 
zgładzenie cara, jego żony Aleksandry, następcy tronu, w.ks. 
Aleksandra (przyszłego cara Aleksandra II), oraz carskich 
braci, wielkich książąt Konstantego i Michała. 

Zaledwie rozpoczęte przygotowania zatrzymano wobec 
stanowczej opozycji kilku wprowadzonych w plany posłów, 
a nade wszystko Juliana Ursyna Niemcewicza, który wbrew 
zgryźliwej opinii Juliusza Słowackiego, choć już mocno leciwy, 
nie był "zastygły pod wspomnień bryłą". Niemcewicz, poseł 
na Sejm Wielki, adiutant Kościuszki, emigrant do Stanów 
Zjednoczonych, sekretarz senatu Królestwa Polskiego, znany 
z ciętego języka, był powszechnie szanowaną postacią. Pa
miętano nie tylko jego przeszłe zasługi. Wielkie znaczenie dla 
współczesnych miała jego bieżąca twórczość literacka, przede 
wszystkim Śpiewy historyczne, które dla młodego pokolenia 
były katechizmem narodowym, przypominały najwspanial-
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sze dzieje Polski, kształtowały mity. Jeden z nich, powtórzony 
i wzmocniony, dotyczył szlachetności polskiego narodu, który 
nigdy nie zhańbił się podniesieniem ręki na swego władcę. 
Niemcewicz miał zaklinać młodych, by porzucili królobójczy 
zamiar, dla ochrony owego mitu. Podkreślać miał też, że taki 
czyn będzie złą wróżbą dla planowanego powstania. 

z szacunku dla autorytetu, doświadczenia i mądrości ży
ciowej Niemcewicza, młodzi wycofali się w ostatniej chwili. 
Być może sami również nie mieli dość przekonania, dość 
determinacji. Pięciu, którzy planowali zaatakować carską 
rodzinę w czasie wojskowej parady, odebrano skałki, odwie
ziono też do arsenału z trudem i narażeniem na niebezpie
czeństwo zdobyte ostre ładunki. Spisek koronacyjny odszedł 
do historii i literatury. 

'fymczasem w Warszawie trwały przygotowania do ko
ronacji. Przede wszystkim ozdabiano katedrę, remonto
wano sale zamkowe, zmieniono ich dekorację, ustawiono 
baldachim i trony, zawieszono tablice z cyfrą cara (litera M) 
i herbem Królestwa, Orłem Białym. Rozsyłano zaproszenia, 
odbywano próby, ucząc się na nowo zasad dworskiej etykiety, 
ro.in. skomplikowanych ukłonów. Wydrukowano także pro
gram opisujący minuta po minucie przebieg planowanej uro
czystości. Cały ceremoniał nie miał nic wspólnego z polską 
tradycją koronacyjną; sytuację komplikowało też wyznanie 
monarchy - jako prawosławny nie mógł być koronowany 
w kościele katolickim. 

Car z rodziną przyjechał do Warszawy 17 maja 1829 roku. 
W długim orszaku karet poruszano się przy huku wystrzałów 
armatnich i biciu dzwonów. Cztery dni później zdumieni 
warszawianie ujrzeli heroldów ubranych w stylizowane na 
średniowieczne stroje; w towarzystwie szambelanów ogłasza
li oni datę koronacji. 'fymczasem monarcha ubrany w polski 
mundur chodził z żoną pieszo po mieście, a policja miała 
zakaz rozpędzania tłumów. Mikołaj rozmawiał ze swymi 
poddanymi po polsku i zapewniał, że najstarszego, jedena
stoletniego syna Aleksandra wychowuje na dobrego Polaka. 
Za kulisami trwały jednak ostre spory. Car stanowczo nie 
chciał udać się po koronacji do katedry, by zgodnie z tra-
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dycją wysłuchać Te Deum. Ustąpił pod silnym naciskiem 
w.ks. Konstantego, który przez lata pobytu w Warszawie, być 
może też pod wpływem polskiej żony, "stopniowo sprzęgał się 
z Królestwem, zrósł, zżył, w końcu prawie się spolaczył". 

Koronacja odbyła się 24 maja 1829 roku. Rozpoczęło ją 
przeniesienie insygniów królewskich w uroczystym orszaku 
z Zamku do katedry. W trakcie mszy wotywnej poświęcono je 
przy akompaniamencie podniosłej muzyki. Później ceremo
nialny orszak w insygniami powrócił do Zamku, by złożyć je 
w Sali Tronowej. Nieco spóźniona para carska (carowa miała 
kłopoty z satysfakcjonującym ułożeniem fryzury) przeszła 
przez Salę Tronową do Sali Senatorskiej. Tu prymas podał 
Mikołajowi płaszcz królewski, a później pobłogosławił koronę 
i podał ją monarsze. Ten, rosyjskim zwyczajem, sam włożył 
ją sobie na głowę. Król otrzymał też wówczas łańcuch Orderu 
Orła Białego, berło i jabłko królewskie. Na koniec prymas 
wzniósł okrzyk Vivat rex in aeternum, którego jednak nikt 
nie podjął, w programie bowiem (zapewne przypadkowo) nie 
wprowadzono odpowiedniej adnotacji, a nikt nie ośmielił się 
zareagować samorzutnie. Absolutną ciszę, która zwieńczyła 
akt koronacji, uznano za złą wróżbę dla panowania. Na za
kończenie tej części ceremonii car odmówił cichą modlitwę. 

Przez cały czas trwania uroczystości warszawianie byli 
informowani o jej kolejnych etapach dźwiękami wystrza
łów armatnich. Przy ich huku świeżo koronowany Mikołaj 
wraz z orszakiem przeszedł do katedry św. Jana i ostatecznie 
wysłuchał Te Deum, do którego muzykę skomponował Ka
rol Kurpiński. Później orszak powrócił do Zamku, a ludowi 
pozwolono na pamiątkę podzielić się czerwonym suknem, 
którym wyłożona była droga między Zamkiem a katedrą. 

O trzeciej po południu rozpoczęła się uczta koronacyjna. 
Wzięło w niej udział 300 osób. Nie zaproszono na niąjednak 
członków sejmu, co uznano za poważny i znamienny despekt. 
Goście z uznaniem wysłuchali koncertu w wykonaniu Niccola 
Paganiniego. Uroczystości zakończyły się balem na Zamku, 
w trakcie którego para królewska z okien balkonu podziwiała 
pięknie iluminowaną na ich cześć stolicę. 
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Cztery dni później w Ujazdowie zorganizowano korona
cyjną ucztę dla ludu. Tłumy warszawian mogły najeść się 
i napić do syta, a para królewska swobodnie krążyła między 
poddanymi, nie spodziewając się żadnego niebezpieczeń
stwa. Co prawda jeden z członków spisku koronacyjnego, hr. 
Adam Gurowski, planował właśnie wówczas pozbawić życia 
króla i jego małżonkę, ostatecznie i on zrezygnował z tego 
projektu. 

Koronacja przebiegła spokojnie, nie była jednak dobrą 
wróżbą na przyszłość. 

Małgorzata Karpińska - profesor w Instytucie Historycznym Uni
wersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu XIX wieku, badacz
ka historii społecznej i politycznej przełomu wieków XVIII i XIX. 
Autorka m.in. książek: Złodzieje, agenci policyjni, strażnicy. 
Przestępstwa pospolite w Warszawie 1815-1830 (1999), Nie ma 
Mikołaja! Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 
1830- 1831 (2007), Historie Polski w XIX wieku, t. 2 (2013). 

30 

Wokół spisku koronacyjnego 

31 





1930 

opracowanie 
• sceniczne 

Juliusz Osterwa 

34 

Spisek 
koronacyjny 

Juliusza Osterwę, pierwszego dyrektora odnowionego Te
atru Narodowego (1924-1925) zaproszono do współpracy, 
by z okazji setnej rocznicy wybuchu powstania listopado
wego opracował III akt Kordiana i wystawił go pod tytułem 
Spisek koronacyjny. Osterwa zagrał również główną rolę. 
Z tego przedstawienia szczególnie zapamiętano rolę wielkie
go księcia Konstantego w wykonaniu Kazimierza Junoszy
-Stępowskiego, w niezwykłej charakteryzacji. „Stępowski 
wydatnie podniósł temperaturę uczuć patriotycznych wi
downi - oceniła monografistka aktora, Jolanta Kowalska -
skupiając na swym księciu całą nienawiść do rosyjskiego 
despotyzmu". 
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Pod kolumną Zygmunta, 
scena zbiorowa 

od lewej: Kazimierz Junosza-Stępowski 
(Wielki Książę), Artur Socha (Car) 

od ewei: Juliusz Osterwa (Kordian), 
Antoni Bednarczyk (Ksiądz) 
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Koronacja, scena zbiorowa 
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Kordian 
Kolqd• 
Orze1ori 

c„ 
Wielk i Ktłą łę 

VII. Plmc SHkl. 
Artur Socha 
K Juno1ta-Stępow1kł 
Jul)uu Os terwa 
J erzy Stryckt 

Ch ~•. Wof1ko. 

VIII. Wl41zlenle. 
J ul juu 01łerwa 
Antoni Bednarczyk 
Józef Zeidowskl 

IX n. Zamku. 
Artur Socha 
K. Junosta-Stępowsk l 

x. Plao Maraowy. 
TŁ UM. 

Huiyka, 
ADA'! DOŁŻYCKI 

Opracowanfe acenlant : 
JULJUSL OSTERWĄ 

Kierownik iłłerackl Teatrów Mlejtkleh D-r W. ZAWISTOWSKI 
Dyrektor Teatrów Dumttyc.nych EMIL CHĄBERS K I 

Delcoracfe: 
WINCENTY ORABIK 

Słowo wstępne wypowie STANISLAW SZPOTAŃSKI. 
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1956 

reżyseria 

Erwin Axer 

42 

Kordian 

Pierwsza premiera Kordiana po okresie stalinizmu i zara
zem pierwsza powojenna realizacja dramatu na scenach 
warszawskich. Założeniem przedstawienia Erwina Axera 
i Jerzego Kreczmara była obrona romantycznego nonkon
formizmu, ale nie w wymiarze historycznym, tylko w re
aliach Polski współczesnej , odwilżowej. Tadeusz Łomnicki 
grał Kordiana „sprowadzonego na ziemię", sceptyka, iro
nistę - samotnego wśród oportunistycznych przywódców, 
niedojrzałych rówieśników i niezdolnego do pojęcia jego 
idei społeczeństwa. Jego postać kojarzyła się z powstańcami 
warszawskimi. „Patrząc na scenę, myślałem o tragedii mło
dzieży powstańczej niedawnych lat, która również musiała 
przeżywać swój dramat samotnie, za tych, którym również 
pewnych spraw nie chciało się przemyśleć do końca" - pisał 

Konrad Eberhardt. Do historii teatru przeszła rola wielkie
go księcia Konstantego zagrana przez Jana Kurnakowicza -
prymityw, tyran, zwierzę, dworak i żołnierz w jednym. 
„Nikt, ale to nikt nie zagra Konstantego, nie myśląc o Kur
nakowiczu. Także ci, którzy tylko z legendy będą go znali" -
wspominał po latach reżyser przedstawienia. 
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od lewej: Jan Kurnakow1cz (Książę Konstanty), 
Janusz Bylczyński (Kuruta) 
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scena zbiorowa, w środku , od lewej: 
Tadeusz Łomnicki (Kordian), 

Jan Kurnakowicz (Książę Konstanty) 

od lewei: Danuta Szaflarska (Strach). 
Tadeusz Łomnicki (Kordian). 

Janina Niczewska (lmag1naqa) Tadeusz Łomnicki (Kordian) 
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od lewei: Tadeusz Łomnicki (Kordian), 
Henryk Borowski (Grzegorz) 
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Crarownloll • 
S.rat4n • 
Ałt4roth 
M~ofel 
OehenM 
Archanioł 
Anioł l • 
Anioł 11 • . 
1" oaoba prologu 
ll 0101>11 prologu . 
111 otoba prologu • 
Kordłlln . 
Or; a gors 
La.ura 

, Pan714 • • • • • 
Dinorcel to lamn · Park 
Włóletta 
S.noajcelr 
Pa płd 

PaJ>llOll • 
SzNc . 
Szlachcic 

JULIUSZ SŁOWACKI 

KORDIAN 
Reityffria: ERWIN .AXER p~ w9P61Pracy JERZEGO KREC 

Dekoracje i .kostiumy: WŁADYSŁAW DASZEWlll 

Dustnc:Ja muzyczna: ZBIGNIEW TURSKI 

J u1IU11z lioh1nd 
.Andrzej SzczepkpWald 
Kazimierz Rudzki 
.Włac:lylław KacanaNkl 
Janusz Bylczyń*I 
Hanna Skar:tank• 
Barbara Klukow1ka 
.Aniela · Swldenka 

• Tadeun 'Bla!01zczyńalc1 
. · Tadeuaz Wotniak 

Jan żardeoki 
Tr.tteun Łomnicki · 
Henr)'k '.BorowMJ 
Zolla Mroaow*8 
.Aniela ·Swldenka 
Edmund :Fldler 
A.leklandn St'8ka 
Wacław Ildet.kl 
Kazimierz OpallDlltl 
Jacek W01zczerowica 
Jeny Dobrowollkl 
Władysław Kacunanld 
Jóm:ef WuUeonlti 

OSOBY: 

żołnierz 
Garbatv alegaflł • 
StoJqcv na kolulllli 
Nłnnll1omv 
Car . 
Pran . 
K11qd2! • · 
St4r%8c . 
ImaglMC,14 
Strach · . 

Widmo • 
Dłllbel . . 
Ofłcw nru.tv 
Dozorco 
DoktÓ!' • • . 
PiCMll1%ll warillt 
Drugi warłllt , , 
K11q,tę Konstan111 . 
Kuruta . • . . 
Kłłqdz zllkonn11 
Ofłcer : : • 

. Ponadto wyat11pul11: 

to łCetlllCh ft(ł Placu Zamlc0tovm: 
S1CU11>10 Baczyńakl, Stanialaw Blellńlld, Mlec:z:rlł- CzechoWICZ, Jen Koec~er, Br 

. Ss;rmaillld, Wilhelm Wichur81d. 

Sacupan Baca,yńtłd, Janua1 lkl, 
wolaki, Jerrf Dobnań1kl1 • :rtdler 
Roman Kamlńakl, Jan Koecher aro! 

land, Wacław R)tbczyfleid, 

Aąateftcl 

Jarą Dobrowolaltl, .Jarą 

Uunracja muącma 

KllłOWll!k 

W)'k anlu Oltielcry 

JllDUllZ :l.lejewtlki . 
Jerzy Dobrowolaki 
Zygmunt Maclejeweki 
Władysław Krasnowledti 
l&or Smlałowski 
Władysław Bracki 
Tadeusz Woźniak 
Władysław Grabowski 
Janina Nlczewska 
Jolanta Skowrońska 
Danuta Szaflarska 
stanisław Bieliński 
J«ZY Dobrowolski 
Wacław Rybczyńaki 
Karol Leezczyńiki 
JanlllZ Jaroń 
Tadeusz K.rotke 
Bronisław Pawlik 
Jan Kurnakowlcz 
Janusz Bylczyńskl 
Stanlaław Kwaskowskl 
Szczepan BaceyńaJd 

Parczewaka, stantaław 

. (aboolwencl A .8 .P .J 

er .Ceny: Jan Bartczak 
strona obsadowa 
z programu przedstawienia 
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1965 

• • rezyser1a 
Kazimierz Dejmek 

52 

Kordian 

Premiera Kordiana była zwieńczeniem imponującego ju
bileuszu dwusetlecia Teatru Narodowego. Obsada przed
stawienia była znakomita. Kordiana zagrał Ignacy Gogo
lewski, Laurę - Halina Mikołajska, Szatana - Gustaw Ho
loubek, obok nich Bogdan Baer, Aleksander Dzwonkowski, 
Jan Kobuszewski, Ignacy Machowski, Zdzisław Mrożewski, 
Andrzej Szczepkowski, Mieczysław Voit, Stanisław Zaczyk. 
Dejmek z dystansem i nieufnością odnosił się do polskie
go dramatu romantycznego. Zdecydował się zaprezentować 
niemal pełny tekst sztuki. Rzadko pokazywane Przygoto
wanie rozegrał w stylu szopki - na plan pierwszy wysuwał 
się złośliwy Szatan Holoubka. „Gryząca satyra" - komento
wał Andrzej Jarecki. W całości jednak przedstawienie nie 
podobało się. 
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scena zbiorowa, w środku, od lewei: 
Igor Śmiałowski (Diabeł), 

Henryk Szletyńsk1 
(Dozorca szpitala wariatów) 

od lewei: Gustaw Holoubek (Szatan), 
Jan Kobuszewski (Mefistofel) 

Ignacy Gogolewski (Kordian) 

od lewą Ignacy Gogolewski (Kordian), 
Aleksandra Zawieruszanka (Wioletta) 
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Juliusz 
Słowacki 

KORDIAN 
CZĘSO PIERWSZA TRYLOGII 

SPISEK KORONACYJNY 

Reżyseria: 

KAZIMIERZ DEJMEK 

Dekoracje: 
KAZIMIERZ DEJMEK 

przy wspólpracy: 

JANA KRZYWICKIEGO 
(opracowanie plastyczne) 

WILHELMA 
STASZEWSKIEGO 

(opracowanie techniczne) 

Kostiumy: 
ANIELA WOJCIECHOWSKA 

llustrac;a muzyczna 
w wyborze i opracowaniu 

JERZEGO DOBRZAŃSKIEGO 
i JAOKA SOBIESKIEGO 

Praca nad slowem: 
KRYSTYNA MAZUR 

As11stenci reżysera: 

MACIEJ Z. BORDOWICZ 
JERZY WRÓBLEWSKI 

Pierwsza premiera w sezonie 1965/66 

16 listopada 1965 

OSOBY w kolejno~l'i uk 

Czarowni ca 
Ll>Cłł ORDO ' 

Siata n 
"GUSTAW llOl.OUUEK 

Astaroth. 
MIECZYSLA\\' VOIT 

Gehenna 
A ORZEJ SZCZEPKOWSKI 

Mefisto/el 
JAl'ó KOB SZEWSKI 

Chór aniotów 
GUS"l"AW HOLO BEK 
JA KOBUS7.E\\' , Kl 

Archanioł 
LECH ORDO 

Pierwsza Osoba Prologu 
ANDRZEJ ZCZEPKOWSIU 

Druga Osoba Prologu 
UECZYSLAW VOIT 

Trzecia Osoba Prologu 
IGNACY GOGOLEWSKI 

Kordian 
IG!'\ACV GOOOLF.WSKl 

Grzegorz 
JANUSZ STRACHOCK.l 

Laura 
HAWNA MlKOLAJSKA 

Panna 
ALICJA BOBROWSKA 

Dozorca parku 
LRKSANDER DZWO KOWSKI 

Wioletta 
ALEKSA • DRA ZAWTER S7.ASIU 

Papteż 
ZDZJSLA W ~'lROŻEW KI 

Papuga 
BARBARA FIJEWSKA 

Pierwszv z ludu 
l\UECZYSLAW KAl,ENIK 

Druai z lud u 
A, DRZEJ ŻAR RCKI 

Trzeci z ludu 
ALEKSANDER BLASZVK 

Pierwsz11 młodzieniec 
JOZBF ł.OTY Z 

Drugi młodzieniec 
llYSZARD ADllOWSKI 

Szewc 
KAZIMIEllZ WfCRNlARZ 

Szlachcic 
ZBIGNIEW KRYNSKI 

oraz 

lud, jenerałowie moskiewscy,· 
polscy d11rmitarzc państwa , ~Pl 

cenie: 

Zołlłierz 
1f1LHF.LM w1r11l"B Kl 

Garbaty elegant 
BOOD.\S BAEB 

Pr11mas 
Tl:ł".\1' BREM 

Car 
STASISl.AW ZACZYK 

W 1elki Książę Konstant11 
IOS CY l\IACHOWSKI 

Kuruta 
WL.\DYSf„\W KACZ 1'.ARSKI 

Stojqc11 na kolumnie 
111"Cllt:lECH SIEMIO • 

Niezna,om11 
~ECZVSLAW MILECKI 

Prezes 
WL.\OYSLAW KRAS OWIECKI 

Styldtooch. 
MICHAL GAZDA 

Ksiqdz 
J.\S ClECIERSKI 

Starzec ;z ludu 
MlClłAL PLl CIS KJ 

Spi&kowi 
Mft.CIEJ BORDOWlCZ 
WIE CZVSLAW GLJ~Sltl 
JA:\ KOECKEK 
JlABOL 1.ESZCZYS Kl 
LECH WOJClECHOWSKI 
JERZY WRÓBLEWSKI 
JA:>.USZ ZIF..JEWSKI 

Imaginacja 
JOZEP l .OTYSZ 

Strach. 
RYSZARD ADROWSKI 

Diabeł 
IGOR SMIJ\t.OWSKI 

Dozorca s;zpitala wariatów 
HENRYK SZLETYJQ'SKl 

Pierwszy war iat 
TADEUSZ \VOŻ IAK 

Drugi wariat 
ADAM I LARCZYK 

Ksiqdz zakonn11 
LECH l\IADALl~SKI 

Oficer 
ZDZISLAW SZY tA SKI 

ie polscv, as11stenc;a prymasa, 
stroi<'. żołnierze, w ariaci 

strona obsadowa 
z programu przedstawienia 
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1967 

reżyseria 

Kazimierz Dejmek 

58 

Kordian 

W niespełna półtora roku po poprzedniej realizacji Dejmek 
wrócił do Kordiana. Skrócił przedstawienie o połowę, do 
dwóch godzin. Ukazał Kordiana bez młodzieńczej biogra
fii, bez kobiet. Wyeksponował dramat polityczny, uwydatnił 
pytanie o relacje etyki i działania. W roli tytułowej, „spro
wadzonej z mgieł poezji na scenę", debiutował na scenach 
warszawskich Wojciech Alaborski. Po próbach z dziełem 
Słowackiego krytycy zachęcali Dejmka do podjęcia trud
niejszego wyzwania - inscenizacji Dziadów Mickiewicza. 
Ta premiera nastąpiła dziewięć miesięcy później. 

59 



60 

na pierwszym planie, od lewej: 
Wo1c1ech Alaborsk1 (Kordian), 

Ignacy Machowski (Wielki Książę) 

od lewei: Stanisław Zaczyk (Car), 
Ignacy Machowski (Wielki Książę) 

od lewe1: Wojciech Alaborsk1 (Kordian), 

Stefan Brem (Prymas) 
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scena zbiorowa, na pierwszym planie: 
Wojciech Alaborski (Kordian) 

od lewe): Wo1c1ech Alaborsk1 (Kordian), 
Władysław Krasnow1ecki (Prezes) 
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O sob y w kolejności ukazywania się na scenie 

CzaTownica 
JAN KOECHER 

Szatan 
GUSTAW HOLOUBEK 

AstaToth 
IGOR SMIAŁOWSKI 

Gehenna 
ANDRZEJ ŻARNECKI 

Mefistofel 
JAN KOBUSZEWSKI 

Kordian 
WOJCIECH ALABORSKI 

Papież 

ZDZISŁAW l\fROŻEWSltl 

Papu11a 
BARBARA FIJEWSKA 

I z ludu 
BOGDAN BAER 

II z ludu 
LECH ORDON 

III z !udu 
ZDZISŁAW SZYMAillSKI 

l mlodzieniec 
TADEUSZ BOROWSKI 

II mlodzieniec 
LECU GORZYillSKI 

Szewc 
ALEKSANDER BŁASZYK 

Szlachcic 
KAZIMIERZ WICllNIARZ 

żolnierz 

WILHELM WICHURSKI 

Garbaty ele11ant 
DAMIAN DAMIĘCKI 

Prymas 
STEFAN BREM 

CaT 
STANISŁAW ŻACZYK 

Prezes 
WŁADYSŁAW KRASNOWIECKI 

Ksiądz 

MICHAŁ PLUCIIllSKI 

StaTzec 
JANUSZ STRACIIOCKI 

Spiskowy 
JOZEF DURIASZ 

Szyldwach 
MICHAŁ GAZDA 

Ima11tnacja 
JOZEF ŁOTVSZ 

Strach 
RYSZARD NADROWSKI 

Doktor 
MACIEJ z. BORDOWICZ 

Dozorca 
JAN CIECIERSKI 

Wariat I 
TADEUSZ WOŻNIAK 

Wariat II 
ADAM MULARCZYK 

Wielki Kstqżę 
IGNACY MACHOWSKI 

Kltruta 
WŁADYSŁAW KACZMARSKI 

Ksiądz 

LECU MADALIJllSKl 

Oficer 
MIECZYSŁAW KALENIK 

oraz 

lud, asystencja pr11masa, spiskowi, 
1trat e, wartact. 

JULIUSZ SŁOW ACRI 

KORDIAN 
CZĘSC PIERWSZA TRYLOGII 

SPISEK KORONACYJ NY 

reżyseria 

KAZIMIERZ DEJMEK 

asystent reżysera 

MACIEJ Z. BOROOWICZ 

• 
dekoracje 

KAZIMIERZ DEJMEK 

przy wspólpracy 

JANA KRZEWlCKIEGO 

WILHELMA STASZEWSKIEGO 

kostiumy 

ANIELA WOJCIECHOWSKA 

• 
ilustTac;a muzyczna 

w wyborze i opracowaniu 

JERZEGO DOBRZAŃSKTE "O 

JACKA SOBIESKIEGO 

• 
praca nad slowem 

KRYSTYN A MAZUR 

PremieTa 16 listopada 1965 
w nowym opracowaniu 
od dnia 21 lutego 1967 

strona obsadowa 
z programu przedstawienia 
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1970 

• • rezyser1a 
Adam 
Hanuszkiewicz 

66 

Kordian 

Po premierze wybuchła burza. Ukazało się blisko czterdzie
ści recenzji, omówień, polemik, felietonów, z tekstem Wiecha 
włącznie ... Dlaczego papież nie śpiewa?, Drabina - już 

same tytuły recenzji przeciwników przedstawienia sygna
lizowały stopień niekonwencjonalności spektaklu. Najwię
cej miejsca poświęcono rzeczonej drabinie, która najpierw 
symbolizowała Mont Blanc, a później stawała się klatką 
pętającą działanie Kordiana pod sypialnią Cara. Przedsta
wienie nie było analizą klęski Kordiana ani jej przyczyn. To 
obraz walki młodego Kordiana z samym sobą, dopiero po
tem z otaczającym go światem i jego siłami. Bohater zmagał 
się przede wszystkim ze swoim drugim, dorosłym już „ja", 
granym przez Hanuszkiewicza, które niczym sumienie dys
kutowało z nim, drwiło, ostrzegało, biorąc na siebie kilka 
ról (m.in. Doktora w szpitalu wariatów, Szatana). 
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od lewej: Adam Hanuszkiewicz (xxx), 
Andrzej Nardelh (Kordian) 

scena zbiorowa. w środku, 
na pierwszym planie: Andrzej Nardelli (Kordian) 

od lewei: Andrzej Nardelli (Kordian), 
Zofia Kucówna (Laura) 
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JULIUSZ Sł.OWACRI 

KORDIA 

OSO B Y: 

sm.. - .IOZD" FKY2LEWK::Z 
K' ... „ - ANDllZEJ NARDELLI 

- ADAM HANUSZltIE\\-ICZ 

C~ - ADA.łl NVLABCZYk 

i...,. - zonA E.UCOWNA 

,,._. - NARJA GARBOWSKA 

~ lłlJll• ,_.ri'.a - CDSLAW LASOTA 

CW.- - EL%1UETA BOIUtOWSKA-

.......... -
~zWa 

Drwli =w. ---,,...._ -..,_... 
C.• 

SZUKSZTA 
BAR.8AllA KLYNARSICJ\ 

JIOLANTA RUSSEK: 

~NA S0BrESK.A 

- EWA 2UltOWSK.A 

- ALUCS.-..NDER DZWOHllOWSltl 

- łlRCZYSl.A W JtAIL11łUt 

- IERZY 1VREK 

- LICH OftOOM 

- KRZYSZ'TOf' MACHOWSltl 

- ICA.ROL ~OWSltJ 

- ZDZISLA W NA.ltl.AltlEWICZ 

- ZBlGNIXW Jt.RY8Slu 

- JERZY KAMAS 

Scnogrofio - XYICENA ZANIEWSKA 

llARIUSZ CHWEDCZUK 

C...... - EWA SKAUANKA 

Sto~ - w.... -DA1llAH DAlllI\'CKJ 
P'raM - HENRYK MACHALICA 

8ułtą - .IAMUSZ: BYLCZYJlłSKI 
Si-.,&.f..a - ALEKSANDER Bł.ASZYK 

S,utowi - TADEUSZ CZECHOWSKI 

·--
""""" 

MAREK DĄBROWSKI 

MARIUSZ LESZCZYilSXJ 
RYSZARD NADJlOWSl(ł 

SYLWBS'Tml PAWLOWSKI 

%DZlSLA w SZVM.AJłSKt 
WlUłELM WICHURSKI 

WO.rCtllCH ZEU>LER 

- DANIEL Ol..BllYCHSłtl 

- K.ll%YSZTOf' WlaczoRU 

- MAR.EX WOJCllOłO\\'SKJ 

- WLODZ.lMlERZ Bm>HARSKI 

- SEWERYN BUTRYN 
- WUDYSLAW KACZMARSKI 

- Wl..ADYSl.A w 'EBERT 

ltAZIMIERz. ZARZYCKI 

- ANDRZEJ 80GUCIC1 

Rriyooria - ADAM HANUSZKIEWICZ 

lluyka - ANDRZEJ KURYLEWICZ 

li~ A......_ łtUI')"~ ........ • atWnit: ANDRZEJ KURYLEWICZ - _.... ANDRDJ PIELĄ - ~ 
JACEK BmNARElt. - batNbea:,. JANUSZ ~I -~ 
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strona obsadowa 
z programu przedstawienia 

od lewe1: Jerzy Kamas (Car). 
Andrzej Nardelli (Kordian) 
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Juliusz Słowacki 

74 

Juliusz Słowacki był widzem Teatru Narodowego - jeszcze 
gdy ten funkcjonował w gmachu przy placu Krasińskich . 

Jako autor wrócił na scenę narodową, kiedy miała już ona 
siedzibę przy placu Teatralnym. 

Słowacki był pierwszym wieszczem romantycznym, którego 
sztuki trafiły na warszawskie sceny. 1 maja 1872 roku w Teatrze 
Wielkim odbyła się premiera Marii Stuart. W roli tytułowej -
Helena Modrzejewska, w roli Nicka - Jan Królikowski, w roli 
Pazia - Wiktoryna Bakałowiczowa. Dwa tygodnie później , po 
sześciu pokazach Marii Stuart, znów Modrzejewska i znów 
Królikowski przedstawili Warszawie trzeci akt Mazepy. 

Dopiero rok potem - 26 kwietnia 1873 roku - wystawio
no Mazepę w całości. Przed tą premierą długo wzbraniała 
się cenzura. Jednak żona dyrektora Teatrów Warszawskich, 
wpływowa Maria Kalergis-Muchanow, umiała przekonać 
zwierzchnika cenzury. Jak pisał po latach Józef Szczublewski: 
"Amnestię dla tej ( ... ) sztuki uzyskała w zamian za awans ko
chanki pana cenzora - z baletnicy na aktorkę - oraz za cenę 
pewnych drobnych ustępstw nie tyle w tekście tragedii, ile 
w brzmieniu tytułu jednej z postaci w spisie osób tudzież ... 
nazwiska samego autora. (. .. ) Króla Jana Kazimierza prze
mianowano na Księcia, zaś imię i nazwisko autora skrócono 
do inicjałów: J.S. 

Pomysł z owym J .S. unieśmiertelnił cenzurę warszawską . 

Więcej: sławą swą przesłonił pamięć o znacznie ważniejszych 
i ciekawszych sprawach związanych z intronizacją Słowac
kiego na scenę stołeczną. Ciekawe przede wszystkim było to, 
że dopiero Rosjanin Muchanow patronował pierwszym tu 
przedstawieniom sztuk poety. Ciekawe było, że ta inicjatywa 
teatru zbiegła się akurat ze szczytowym okresem pozytywi
zmu warszawskiego, którego szermierzom wcale tak bardzo 
nie zależało na wprowadzeniu tych sztuk do repertuaru"'. 
Recenzenci nie byli zachwyceni, kąśliwie zwracali uwagę, że 

na widowni „panie zatykały sobie niekiedy uszy, nieprzywy
kłe do słyszenia pewnych dosadnych wyrażeń" . 

1 Wszystkie cytaty z: J ózef Szczublewski, Wielki i smutny teatr warsza
wski 2868-1880, Warszawa 2015, s. 119-121. 
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Patryk Kencki 

Wojciech Bogusławski nie założył Teatru Narodowego. Uro
dził się w roku 1757, teatr otwarto 19 listopada 1765 roku. 
W momencie, gdy Aktorowie Narodowi Jego Królewskiej 
Mości dawali premierę Natrętów Bielawskiego, Bogusław
ski miał więc lat osiem, mieszkał w rodzinnym dworku 
w podpoznańskim Glinnie i wątpliwe, by miał jakiekolwiek 
wyobrażenie o powstałym w Warszawie zespole. fytuł „ojca 
teatru narodowego" przyznali mu potomni za zupełnie inne 
zasługi, mając na myśli o wiele szersze zjawisko niż sama 
instytucja pod tą pisaną wielkimi literami nazwą. 

Rzeczywistym twórcą Teatru był Stanisław August Ponia
towski, ostatni król Polski, wybrany na tron niewiele ponad 
rok przed przełomową dla polskiej sceny datą. Ogarnia nas 
może pewne zdziwienie: czy w tym trudnym czasie nie było 
pilniejszych zadań w państwie niż organizowanie teatru? De
cyzja nie była jednak przypadkowa: w szeroko zakrojonych 
planach królewskich teatr zajmował niepoślednie miejsce. (. .. ) 
Monarcha pragnął wykorzystać teatr nie tylko jako jeden zele
mentów mających wzmocnić jego splendor (europejscy władcy 
już z zasady posiadali dworskie teatry, traktowane jako źródło 
prestiżu), ale także - zgodnie z tendencjami oświeceniowymi -
jako narzędzie modernizacji społeczeństwa, a w późniejszym 
okresie - narzędzie reform politycznych. 
Wiosną 1765 roku król i jego współpracownicy mieli je

dynie mgliste plany powołania teatru, który mógłby stać się 
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narzędziem wpływu. Dopiero tworzono doktrynę estetyczną, 
formułowano idee, szukano wzorów, repertuaru, aktorów. 
Należało zaprojektować model organizacyjny teatru, składa
jącego się z trzech różnych zespołów: francuskiego, włoskiego 
i polskiego, mających wystawiać tragedie, komedie, opery, 
bywało, że i balety. Teatr królewski zostaje wpleciony w cały 
ciąg przedsięwzięć, których celem jest modernizacja Rzeczy
pospolitej, stworzenie z niej nowoczesnego państwa, a z Po
laków - nowoczesnego społeczeństwa. W tym samym roku 
1765 powstają jeszcze dwie, na wskroś współczesne, świeckie 
instytucje życia publicznego: król zakłada Szkołę Rycerską 
(iją utrzymuje) oraz inspiruje utworzenie „Monitora", pisma 
wzorowanego na londyńskim „Spektatorze", posiadającego 
moralne i finansowe poparcie władcy dla wspierania oświe
ceniowej reformy państwa i społeczeństwa'.( ... ) 

Teatr miał bowiem działać nie ku rozrywce lub religij
nemu wzmożeniu, ale „ku poprawie obyczajów". Jak pisał 
Mieczysław Klimowicz, „miał pełnić rolę świeckiej kazalni
cy z zadaniem przeobrażenia archaicznego społeczeństwa 
szlacheckiego w myślących kategoriami oświeceniowymi 
obywateli'"'. Współdziałanie teatru i „Monitora" było tutaj 
jasne: pismo drukowało artykuły programowe, a postacie 
ze sceny przemawiały językiem tej publicystyki. 

Budynek teatralny w Warszawie był. Jego funkcję pełniła 
wspomniana już stara saska Operalnia, stojąca od 1748 
roku na skraju Ogrodu Saskiego3. Stanisław August wyna
jął ją od Wettynów wiosną 1765 roku (osobiście lustrował 
gmach, przeznaczając 1000 dukatów na niezbędne remonty), 
budząc tym czujność swych przeciwników, którzy trafnie 
odczytali jego projekt teatru jako narzędzia w politycznych 
rozgrywkach. 

Stworzenie zespołu wyłącznie polskiego nie wchodziło 
jeszcze w grę, z wielu powodów, wśród których były też este
tyczne upodobania króla (opera - tylko włoska). Tak więc już 
w osiem dni po królewskiej koronacji zawarto roczną umowę 
z Carlem Tomatisem i Kazimierzem Czempińskim (obaj nie 
mieli nic lub mieli niewiele wspólnego z teatrem), w któ
rej przedsiębiorcy zobowiązywali się do stworzenia trzech 
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zespołów - francuskiego, włoskiego i polskiego - a król do 
subwencjonowania instytucji4 • (. •• ) 

Ponad antreprenerami ustanowiono królewskiego inspek
tora w osobie hrabiego Augusta Fryderyka Moszyńskiego. 
Był człowiekiem rozległej wiedzy i niezwykłych zaintere
sowań; jako teatralny inspektor uzyskał też szerokie kom
petencje. (. .. ) 
Karkołomnym zadaniem było natomiast uruchomienie 

teatru "narodowego'', tzn. zawodowego zespołu grającego, 
jak wtedy mówiono, w języku narodowym. Nie było komu 
i nie było czego grać, nie było ani aktorów, ani polskiego 
repertuaru, bo wznowienie Odprawy posłów greckich Ko
chanowskiego czy Morsztynowego Cyda nie mieściło się 
w ówczesnych kanonach. Król ogłosił konkurs: nagrodą było 
"200 dukatów temu, kto ułoży coś rozsądnego w tym języku''5. 

Zadania podjął się jedynie Józef Bielawski, prowincjonalny 
literat. Zainteresowanie królewskim przedsięwzięciem po
zwoliło podrzędnemu pisarzowi wypłynąć na szersze wody 
i tym samym przypadkowa, debiutancka komedia Natręci, 

napisana pod wpływem Molierowskich Les Fćicheux, stała się 
dla narodowej sceny utworem inauguracyjnym. Król prócz 
nagrody ofiarował Bielawskiemu zwyczajowy wówczas dar -
złotą tabakierkę ze swoimi inicjałami (której zresztą kome
diopisarz nie przyjął)6 • Mimo pewnego niezdecydowania au
tor dał się namówić na stałą współpracę z teatrem. Oprócz 
pisania komedii powierzono mu (na jego prośbę) nadzór nad 
przygotowaniem spektakli. Nie starczyło mu wszakże odwagi 
na ogłoszenie swojej komedii drukiem i wykonawcy musieli 
uczyć się ról z rękopisu; komediopisarz zdecydował się na 
publikację dopiero po sukcesie scenicznym. 
Większym problemem okazało się znalezienie polskich 

aktorów. Mężczyzn można było szukać wśród niezamożnych 
wychowanków kolegiów, którzy brali udział w szkolnych 
spektaklach, ale zwerbowanie przyszłych aktorek w sytuacji, 
gdy o kształceniu kobiet, ich udziale w życiu publicznym nikt 
nie myślał, a zawód komedianta nie cieszył się dobrą reputa
cją, było naprawdę trudnym zadaniem. Szukano kandydatek 
wśród służby dworskiej , pięknych mieszczek. Kompletowa-
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nie zespołu, tworzenie obsady Natrętów trwało całą jesień. 
Aktorów rzeczywiście pozyskano z teatru konwiktowego, po 
raz pierwszy jednak na scenie miały pojawić się kobiety, co 
budziło wśród komentatorów sporo emocji: agent saski Heine 
(a także „Monitor") w swoich relacjach z warszawskiego te
atru poświęcał im dużo uwagi. Szczęsny Czacki, krytykując 
w „Monitorze" koncepcję Sceny Narodowej, pisał: „Aktorowie 
publicznych teatrów zawsze na wzgardzie byli"7, a na próbę 
obrony tego zawodu odpowiadał, że jest to „stan od znacz
nych i cnotliwych ludzi odrzucony"8 • Ostatecznie zatrud
niono kobiety o nadszarpniętej opinii: pierwszymi polskimi 
aktorkami zostały Antonina Prusinowska i Wiktoria Lesz
czyńska, które uciekły od swoich małżonków. O pierwszej 
z nich Johann Heine napisał, że to „rzeczywiście bezczelna 
flądra o jędrnych piersiach i pośladkach, jednakowo biegła 
w sztuce zalotności i zgrabnego przebierania nóżkami''9. (. .. ) 
Zespół liczył 5 aktorek i 12 aktorów. (. .. ) 

Pierwszy zespół polski, choć nosił na afiszu dumną nazwę 
„Aktorowie Jego Królewskiej Mości Komediów Polskich'', sta
nowił grupę dość przypadkową i pozbawioną odpowiednie
go szlifu teatralnego, czemu trudno się dziwić. Podniesienia 
kwalifikacji „aktorów" podjął się współpracujący z królem 
przy tworzeniu sceny książę Adam Czartoryski. Johann Heine, 
który teatrem interesował się specjalnie, w początku paź
dziernika notował: „w środę nie było opery ani komedii, ale 
u księcia Adama odbywała się próba polskiej komedii, która 
już wielokrotnie była powtarzana przez tutejszych młodych, 
specjalnie do tego sposobionych aktorów. Wspomniany książę 
zadaje sobie osobiście wiele trudu, aby tych ludzi nauczyć 
odpowiedniej postawy i zwrotów. Król, jak mnie zapewnia
no, znajduje osobliwą przyjemność w tych komediach, które 
wkrótce będą wystawiane publicznie w teatrze"10

• Kandydat
ki na aktorki miały swoją lożę w teatrze i obowiązek bywa
nia na przedstawieniach francuskich; aby poznały „zwroty 
i postawy'', wynajęto także francuskiego nauczyciela tańca. 
Wszystkie te poczynania były w Warszawie pilnie, z ciekawo
ścią obserwowane i żywo komentowane, co wzmagało zainte
resowanie teatrem, przyznajmy, nie zawsze pozytywne. 
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Pierwsza premiera 

Inauguracja polskiego zespołu nastąpiła 19 listopada 1765 
roku, w dniu imienin Elżbiety. Data była wybrana nieprzy
padkowo, postanowiono uhonorować w ten sposób trzy no
szące to imię (zapisywane wówczas w modnej formie Izabella) 
arystokratki z rodziny królewskiej". 

Parę słów warto poświęcić samym Natrętom12 • Bielawski, 
autor komedii i reżyser spektaklu, zaopatrzył tekst w prolog 
wygłaszany przez Talię. Muza komedii wzdychała „do zniesie
nia sarmackich zwyczajów" i porównywała polskiego władcę 
do Ludwika XIV. Jakkolwiek ów wstęp mógłby sugerować, że 
komedia miała charakter wybitnie antysarmacki, to sprawa 
jest bardziej skomplikowana. Bielawski skierował bowiem 
ostrze swojej satyry zarówno przeciwko noszącym kontusze, 
jak i fraki, każdy z pojawiających się natrętów personifikuje 
jakieś wady współczesnych. Tak więc Serdecki i Sapienczy
kowicz to parodie Polaków zapatrzonych w kulturę francu
ską, której znajomością zresztą nie grzeszą. Pierwszy z nich 
przebywał w Paryżu zaledwie dwa miesiące i prawie nie zna 
francuskiego, drugi po powrocie z francuskiej stolicy ma 
problemy ze znalezieniem polskich słów. Krytykuje wszystko, 
co ojczyste. Znaczące, że Hrabia, będąc porte-parole autora, 
obnaża śmieszność swoich rozmówców. Hrabia nie tylko nie 
jest zafascynowany cudzoziemszczyzną, ale szczyci się tym, 
że nigdy nie był we Francji i że nosi się po sarmacku. Jakkol
wiek autor umieszcza wśród tytułowych natrętów zarówno 
sarmatów, jak i „paryżan", to wydaje się, że większą sympatią 
darzy tych pierwszych. Być może więc antysarmacki akcent 
w prologu (na scenie muzy rozmawiają o zniesieniu sarmac
kich obyczajów) był odpowiedzią na oczekiwania króla, po
dobnie zresztą jak adresowany wprost do monarchy epilog, 
w którym autor wyraźnie podkreśla: „Grubego sarmatyzmu 
zmyłeś pośmiewiska". 

Pomimo dość błahej fabuły, przedstawienie okazało się 
politycznie ryzykownym przedsię':zięciem. ~iechętn~ k~ó
lowi Heine z uciechą raportował, ze Natręci wywołali me
zadowolenie szlachty, a Stanisław August chce „poprawić 
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obyczaje tutejszego towarzystwa za pomocą odstręczających 
przykładów, co jest dla nas korzystne, bo w ten sposób na
raża się na jeszcze większą nienawiść"13 • Sztuka cieszy się 
powodzeniem, „Monitor" otrzymuje listy na temat teatru, 
także liczne protesty. Król, demonstrując swe poparcie, bywa 
wraz z dworem w teatrze niemal co wieczór, wśród elity teatr 
staje się rozrywką modną: do dobrego tonu będzie należało 
pokazać się w loży. 

Zarysowany już w tej pierwszej premierze spór kontusza 
i fraka, w swojej istocie spór cywilizacyjny między wstecz
nictwem a nowoczesnością, będzie trwać jeszcze do połowy 
XIX wieku, a z biegiem lat coraz częściej zwyciężać będą 
tradycjonaliści, tęskniący za minionym: „sentymentalny 
sarmatyzm doby porozbiorowej ustanowił sposób myślenia 
o I Rzeczpospolitej, przedstawiając ją jako sentymentalną kra
inę szlacheckiej wolności i wesołości, a unieważniając konflikt 
cywilizacyjny, jaki wybuchł w połowie XVIII wieku'"4 • 

Od Heinego wiemy, że rzeczywiście pierwsze widowisko 
\)Olskich komediantów cieszyło się dużym zainteresowaniem: 
„tłum, który przybył do teatru, nie tylko okropnie halasowal, 
ale nadto porządnie przetrząsnął kieszenie, skąd mnóstwo 
zegarków, tabakierek, chustek do nosa etc. postradało właści
cieli". Szpieg zanotował również, że „antreprenerzy zebrali tego 
wieczoru ponad 500 dukatów", a do teatru zdołano wpuścić 
tylko część chętnych, „bo wszystkie piętra i zakamarki były 
przepełnione". Niewiele mamy informacji o artystycznym 
wymiarze przedstawienia. Nieobecny w teatrze agent zapisał 
o Leszczyńskiej i Prusinowskiej, że te „dwie od szlachectwa 
i mężów zbiegłe aktorki miały grać swoje role wprawdzie nieco 
lękliwie, ale w gruncie rzeczy dość dobrze'', a przy okazji dodał, 
że są to „przystojne kobietki, przywykłe do hańby i bezwstydu 
i już odważniej sobie poczynające. Żeby im się przypodobać, 
niektórzy wchodzili do garderoby". Lepiej musiano oceniać 
występy męskich wykonawców, o których Heine zanotował, 
że są „to pozbawieni chleba i zaprawieni w tego rodzaju wido
wiskach studenci, którzy dawniej odgrywali dialogi na teatrze 
jezuickim. Ci mieli grać swoje role jeszcze lepiej"'s. 

Od tego momentu historia teatru biegnie swoim torem. 

A.ktorowie J. K. Mći 

KOMEDYOW POLSKICH 
będą Rcprefentowali 2bLiftopada 

NATRĘTOW 
KOMEDIA W TRZECH AK.TACH 

Z DWIEIMA BALL-ETAMI 
Początek będzie o 6. godzinie 

y ~ie fi~ płac.ić. 

L Billct do Cirkułu „ · - · 
L Billct do,picrwfaego pił1ra -
L B111cł do loty w Parteric 

w Cirkulu Nro. Jl, · - - -
· ·-- 1• • Billct do drugicso p!łira · 

tynf. 9· 
9· 

9· 
4· 
6. L Billet do Loty w Puterie · -

a. Billet do Putena · · · • - n ollakow 1· 
L BilJcł do uuUCi.O pif tra • · fmftako W S · 

.lłill«y :icl poludaia łlfdt ~zcdawane w o~eralnyi 

Afisz Natrętów Józefa Bielawskiego 
granych 26 listopada 1765 

87 



1 Na lata 1765-1767, a więc dokładnie na czas dz i a łan i a Aktorów Naro
dowych J ego Królewskiej Mości przypada ta k zwany okres bohater-
ski „Monitora". Czasopismo pełniło wówczas funkcję organu wielkiej 
reformy społecznej. Redakcja pisma powołanego do walki o zasadniczą 
przebudowę państwa z całych sil próbowała wpłynąć na kszta łt opinii 
publicznej, zaciekle atakując środowiska szlacheckie. Propagowała 
wzór cz łow ieka - obywatela , upowszechniała idee ośw iecenia , walczyła 

o reformę wychowa nia i nauczania, czystość języka , propagowała dzia
ł a nia króla (m.in. na rzecz teatru - tu ukaza ły s ię teksty programowe). 

2 M. Klimowicz, Dramat modernizacji I Rzeczpospolitej w teatrze 
polskiego Oświecenia , [w:] Teatr Narodowy w służbie publicznej. Ma
rzenia i rzeczywistość, Warszawa 2007-

3 Obecnie zachodnia strona skrzyżowania M a rszałkowskiej i Królewskiej. 
4 Rękopis Le Theatre, chap. Ili , nr 1, Zbiory z Jabłonny, Archiwum Głów

ne Akt Dawnych. 
5 Teatr Narodowy 1765-1766. Raporty szpiega, podpatrzył i opisa ł 

J . Heine, prze ł. i oprac. M. Klimowicz, wstęp Z. Raszewski , Wa rszawa 
1962, s. 12. Johann Krzysztof Heine - szpieg Franciszka Ksawerego, 
regenta saskiego i syna Augusta Ili Sasa. Donosił swemu mocodawcy 
o wydarzeniach w Warszawie, jego relacje sta now ią d z iś najciekawsze 
chyba świadectwo działalnośc i teatru stanis ławowskiego. Ich mnogość 
świadczy, i ż Heine rozu miał znaczenie, jakie dla króla miał a d z ia łalność 

teatru . Heine przekazuje tak że bezcenne dla nas plotki o kulisach dzia
łalności teatru i życiu obyczajowym, jakie s ię tu toczy. Niechętny przed
s ięwz ięciu Stanisława Augusta Poniatowskiego, nie kryje satysfakcj i 
z powodu planów reformatorskich, widzi bowiem, że będą one działa ły 

na niekorzyść Pon iatowskiego, pogłębiając niechęć szlachty do niego. 
6 Nie ma pewnośc i , czemu Bielawski odmówił przyjęcia tego prezentu . 

Być może miało to związek z jego prosaskimi sympatia mi i dysta nsem 
wobec Stani sława Augusta Poniatowskiego. 

7 S. Czacki, Listy z okoliczności „Monitorów" od przyjaciela do przyja
ciela pisane, Biblioteka Cza rtoryskich w Krakow ie, rps u95; edycja: 
S. Ozimek, Udział „Monitora " w ksz tałtowa niu Teatru Na rodowego 
(1765- 1785), Wrocław 1957, s . 202. 

8 Ibidem, s. 203. 
9 J. Heine, op. cit ., s. 10. 

10 Ibidem, s. 9-10. 

11 Izabella z Pon iatowskich Bra nicka była rodzoną s iostrą monarchy, 
Izabella z Czartoryskich Lubom irska - s iostrą wujeczną , a Izabella 
z Flemmingów Cza rtoryska, żoną jego wujecznego brata , Adama 
Czartorysk iego. 

12 J . Bielawski , Natręci , [Wa rszawa 1765]. 

13 J. Heine, op. cit. , s. 10. 
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14 p Morawski www.teatrpubliczny.pl/ Oswiecenie. Na temat sporu 
kontusza i f;aka znajdującego się w centrum modernizacyjnej misji 
Stanisława Augusta Poniatowskiego zob. szkic Z. Raszewskiego Sta
roświecczyzna i postęp czasu w tomie pod tym tytułem , Warszawa 

1963. 
15 J . Heine, op. cit. , s. 13-14. 

Publikowany tekst to fragmenty wstępu do nowego wydania książki ~bigniewa 
Raszewskiego Bogusławski, będącej częścią siedmiotomowych Dz1eJOW Teatru 

Narodowego wydanych w 250 rocznicę j ego powstania. 

Patryk Kencki - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Insty
tucie Sztuki PAN i Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwero
wicza w Warszawie. Sekretarz redakcji kwartalnika „ Pamiętnik 
Teatralny". Ostatnio wydal książkę In spiracje starotestamentowe 
w dramacie polskiego renesansu 1545-1625 (2012) . 

Powstanie Teatru Narodowego 
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biogramy 

Jan Englert I Barbara Hanicka I Stan isław Radwan 
Tomasz Wygoda I Jacqueline Sobiszewski 
Mirosław Łysik I Marek Kozakiewicz 
Michał Jankowski I Andrzej Słomiński 
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Jan Englert 

Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru. Absolwent warszawskiej 
PWST (1964). Aktor warszawskich teatrów: Polskiego (1964-1969, 
1981-1994), Współczesnego (1969-1981), od 1997 roku w zespole 
Teatru Narodowego. W 2003 objął funkcję dyrektora artystycznego 

Teatru Narodowego. 
Zagrał w przedstawieniach Erwina Axera (Leon w Matce Witka-

cego, 1970; Banco w Macbetcie Ionesco, 1972; Pierwszy w Rzeczy 
listopadowej Brylla, 1975), Jerzego Kreczmara (Mesa w Punkcie 
przecięcia Claudela, 1973; Gustaw w Dziadach kowieńskich Mic
kiewicza, 1978), Kazimierza Dejmka (w sztukach Wyspiańskiego: 
Konrad w Wyzwoleniu, 1982; Pan Młody w Weselu, 1984; w sztu
kach Mrożka: rola tytułowa w Vatzlavie, 1982, Nieud w Letnim 
dniu, 1984, Moris w Kontrakcie, 1986; Bartodziej w Portrecie, 
1987; Chlestakow w Rewizorze Gogola, 1989), Andrzeja Łapickie
go (Gustaw w Ślubach panieńskich Fredry, 1984), Tadeusza Minca 
(Henryk w Ślubie Gombrowicza, 1991), Macieja Prusa (tytułowa 
rola w Ryszardzie III Shakespeare'a, 1993). 
Wyreżyserował m.in. Norę Ibsena (Teatr Ochoty, 1978); w Te

atrze Polskim: Matkę (1984), Bezimienne dzielo (1987) i Onych 
(1989) Witkacego oraz Kordiana Słowackiego (1987); Pana Tade
usza wg Mickiewicza (1990, przedstawienie impresaryjne) i Zmo
wę świętoszków Bułhakowa (1996) w Teatrze Powszechnym; 
w Teatrze Telewizji, m.in. Irydiona Krasińskiego (1982); Ham
leta (1985) i Juliusza Cezara (2005) Shakespeare'a; Czajkę (1986) 
i Iwanowa (1996) Czechowa, Pelikana Strindberga (1992), Miesiąc 
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na wsi Turgieniewa (1993), Kordiana (1994) i Beatryks Cenci (2001) 
Słowackiego, Mirandolinę Goldoniego (1996), Dziady Mickiewicza 
(1997), Naukę o barwach Kubikowskiego (2001), Adwokata i róże 
Szaniawskiego (2004), Nikt mnie nie zna Fredry (2013). 

W Teatrze Narodowym zagrał w przedstawieniach Jerzego Grze
gorzewskiego (Chłopicki w Nocy /istopadowejWyspiańskiego, 1997 
i 2000; Henryk w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego, 2002; Król
-Makbet w Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego, 2003; R w Du
szyczce Różewicza, 2004; Mistrz Sinobrody w On. Drugi Powrót 
Odysa Grzegorzewskich, 2005), Macieja Prusa (tytułowa rola 
w Królu Lirze Shakespeare'a, 1998; Gajew w Wiśniowym sadzie 
Czechowa, 2000), Kazimierza Kutza (Ojciec w Kartotece Różewi
cza, 1999), Jerzego Jarockiego (Witold III w Błądzeniu wg Gom
browicza, 2004), Mai Kleczewskiej (Tezeusz w Fedrze, 2006; Jakub 
Roux w Marat/Sade Weissa, 2009), Macieja Wojtyszki (Witold 
Gombrowicz w Dowodzie na istnienie drugiego Wojtyszki, 2014) 
oraz w przedstawieniach we własnej reżyserii (Arnolf w Szkole żon 
Moliere'a, 2000; Latka w Dożywociu Fredry, 2001; Radost w Ślu
bach panieńskich Fredry, 2007). Wyreżyserował tu Kurkę Wodną 
Witkacego (2002), Władzę Nicka Deara (2005), Śluby panieńskie 
Fredry (2007), Iwanowa Czechowa (2008), Księżniczkę na opak 
wywróconą Calderóna / Rymkiewicza (2010), Udrękę życia Le
vina (2011), Bezimienne dzieło Witkiewicza (2013), Fredraszki wg 
Fredry (2014). 

Jest wykładowcą warszawskiej Akademii Teatralnej (dawniej 
PWST). Pełnił w niej funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego 
(1981-1987) i rektora (1987-1993 i 1996-2002). Za jego kadencji 
odbudowano Teatr Szkolny Collegium Nobilium i powołano Mię
dzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych. 

Laureat m.in. Złotej Maski (1971), Złotego Ekranu (1978), nagrody 
ministra kultury i sztuki II stopnia (1989), nagrody im. Zelwerowi
cza (1994); nagród na festiwalach: Polskich Sztuk Współczesnych we 
Wrocławiu (1984, 1987, 1988), Opolskich Konfrontacji Teatralnych 
.Klasyka Polska" (1985), Grand Prix Kaliskich Spotkań Teatralnych 
(1994), Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora (nagroda 
im. Lidii Zamkow i Leszka Herdegena, 1999), Festiwalu Teatru Pol
skiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej (2006, 2013). W 2008 roku 
otrzymał nagrodę im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego za osiągnięcia ak
torskie i reżyserskie oraz konsekwentne budowanie modelu Teatru 
Narodowego, a w 2012 roku nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida 
w kategorii .Teatr" za wystawienie Udręki życia Levina w Teatrze 
Narodowym. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odro
dzenia Polski (2001) i Złotym Medalem .Gloria Artis" (2005). 
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Barbara Hanicka 

Scenografka i pedagożka. Absolwentka Wydział~ Wyst~wien~i~
twa i Studium Scenografii krakowskiej ASP pod kierunkiem Lidu 
i Jerzego Skarżyńskich (1980). Pracę rozpoczęła w.Nowym Jorku 
jako asystentka Davida Mitchella i współpracowniczka Gordona 

Edelsteina w St. Marks Theater. 
Współpracowałam.in. z Pawłem Miśkiewicz.em .(Przypadek Kia~ 
Loher 20o1· Płatonow Czechowa, 2002; Nzewma Loher, 2004, 

ry ' ' · h 'dDb Auto daje Canettiego, 2005; w 2006 roku -Alma n~ zac o o .-
browa, Sen 0 jesieni Fossego, Przedtem/potem Schimmelpfe?~i
ga; Peer Gynt. Szkice z dramatu Henryka Ibsena, 2007; AlzC)a 
wg Carolla, 2oo8; Całopalenie Loher, 2009; Mewa Czechowa, 
2011; Kupieckie kontrakty Elfriede Jelinek, 2011; Wnę~;z? Alle~a, 
2013. Podróż zimowa Jelinek, 2014), Grzegorzem Wismewskim 
(Jan 'Gabriel Borkman Ibsena, 2001; Prezydentki Schwaba, 20?1; 
Kształt rzeczy LaBute'a, 2002; Matka Witkiewicz~, ~oo~; Let~1cy 
Gorkiego, 2004; Zmierzch bogów Badalucca, Medioh, Viscontiego: 

2009; Józef i Maria Turriniego, 2011; Płatonow_ Cze~howa, 2013, 
Kto się boi Virginii Woolf? Albee'ego, 2015), MikołaJem Grabow
skim (Kto się boi Virginii Woolf? Albee'ego, 1988; Tan~~ Gombro
wicz wg Gombrowicza, 2003; Opera mleczana Mleczki i Radwana, 

2003; Wyzwolenie Wyspiańskiego, 2004), Grz_e~o~zem Jarzyną 
(Bzik tropikalny Witkiewicza, 1997; Iwona, ks1ęzmczka. Burgu~
da Gombrowicza, 1997; Niezidentyfikowane szczątki ,ludzki~ 
Frasera, 1998), Zbigniewem Brzozą (Burza Shakespear~.a, 1999, 
Noc Helvera Villquista, 2000), a także z Zygmuntem Hubnerem 

93 



(Z życia glist Enquista, 1984), Tadeuszem Łomnickim (Affabula
zione Pasoliniego, 1984), Wojciechem Misiuro (Dantończycy, 1989; 
Zun, 1990), Eugeniuszem Korinem (Central Park West Allena, 
2012; Czechow żartuje! Czechowa, 2013), Mają Kleczewską (Noże 
w kurach Harrowera, 2002), Pawłem Łysakiem (Wiśniowy sad 
Czechowa, 2013), Barbarą Wysocką (Moby Dick Knapika, 2014). 

Projekt kostiumów do Pułapki Różewicza (1984) był początkiem 
jej wieloletniej współpracy z Jerzym Grzegorzewskim. W Teatrze 
Studio w Warszawie oraz w Starym Teatrze w Krakowie zrealizo
wali wspólnie m.in. Powolne ciemnienie malowideł wg Lowry'ego 
(1985), Operę za trzy grosze Brechta (1986), Tak zwaną ludzkość 
w obłędzie wg Witkiewicza (1987, 1992), Usta milczą, dusza śpie
wa wg operetek Kalmana i Lehara (1988), Dziesięć portretów 
z czajką w tle wg Czechowa (1990), La Boheme wg Wyspiańskiego 
(1995), Dziady - dwanaście improwizacji wg Mickiewicza (1995), 
Don Juana Moliere'a (1996). 

W latach 1998-2013 była scenografką Teatru Narodowego, gdzie 
także współpracowała z Grzegorzewskim (scenografia: Ślub i Ope
retka Gombrowicza, 1998 i 2000; Halka Spinoza Grzegorzewskie
go, 1998; Sędziowie Wyspiańskiego, 1999; kostiumy: Wesele Wys
piańskiego, 2000; Sen nocy letniej Shakespeare'a, 2001; Morze 
i zwierciadło Audena, 2002; Hamlet Stanisława Wyspiańskiego, 

2003; Duszyczka wg Różewicza, 2004; On. Drugi Powrót Odysa 
Grzegorzewskich, 2005). Jest także autorką scenografii do przed
stawień Tadeusza Bradeckiego (Saragossa wg Potockiego, 1998), 
Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej (Dawne czasy Pintera, 2000), 
Jana Englerta (Dożywocie, 2001; Śluby panieńskie Fredry, 2007; 
Księżniczka na opak wywrócona Calderóna / Rymkiewicza, 2010; 
Udręka życia Levina, 2011; Fredraszki wg Fredry, 2014), Antoni
ny Grzegorzewskiej (Ifigenia Grzegorzewskiej, 2008), Grzegorza 
Wiśniewskiego (Królowa Margot wg Dumas'a, 2012). 
Wykłada w krakowskiej PWST. W 2005 wydała powieść dla mło

dzieży Ale teatr. Laureatka nagród m.in. Opolskich Konfrontacji 
Teatralnych za kostiumy do Rękopisu znalezionego w Saragossie 
wg Potockiego (1993); za scenografię do Bzika tropikalnego Witkie
wicza (1997) i Iwony, księżniczki Burgunda Gombrowicza (2000). 
W 2002 otrzymała Nagrodę Teatralną marszałka województwa po
morskiego za scenografię do spektaklu Grzegorza Wiśniewskiego 
Jan Gabriel Borkman Ibsena. W Konkursie na Teatralną Insceni
zację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej zdobyła nagrodę za 
scenografię do jego spektaklu Zmierzch bogów (2010). 
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Stanisław Radwan 

Kompozytor, dyrektor teatru. Absolwent Państwo~ej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Krakowie (1966) - klasa fortepianu u pro'.e
sora Ludwika Stefańskiego i kompozycji u Krzysztof~ Pendereckie-

W latach 1960-1975 komponował dla krakowskiego kabaretu 
~~~nica pod Baranami. W latach 1977-2004 był kompozyt_orem 
Starego Teatru w Krakowie, którego dyrektorem naczelnym i arty-

stycznym był w latach 1980-1990. .. 
Współpracował z Konradem Swinarskim (Woyzeck Buchnera, 

1966" Sędziowie i Klątwa Wyspiańskiego, 1968; Ws~ystko ~o
bre, ~o się dobrze kończy Shakespeare'a, 1971), Andrzejem Wajd'. 
(Z biegiem lat, z biegiem dni ... , 1978; Antygona ~o~ok~esa, 1984'. 
Hamlet (IV) Shakespeare'a, 1989; Wesele Wyspiansk1e~o, 1991, 
Makbet Shakespeare'a, 2004), Krystianem Lupą _(Pow'.ot Odysa 

W 
. , k"ego 1981· Bracia Karamazow Dostojewskiego, 1990, yspians 1 , , , · · L"d" 

1999; Malte wg Rilkego, 1991). Współpracował ro~mez z i ią 
Zamkow, Zygmuntem Hiibnerem, Witoldem Zatorskim, ~an~szem 
Warmińskim, Gustawem Holoubkiem, ~rz~sztofem Bab~ck1~, Ta
deuszem Bradeckim, Rudolfem Zioło, Zb1~me_wem Zap~s1ew1czem~ 
Ludwikiem Flaszenem, Kazimierzem Dejmkiem, Stamsławem Ty 

mem, Piotrem Cieplakiem. . . , 
Długi rozdział jego twórczości stanowi n:uz~ka d? pr~edstaw1en 

Jerzego Grzegorzewskiego. Pracowali wspolme w łodzk1m Teatrze 
im Jaracza (Irydion Krasińskiego, 1970; Czajka Czechowa, 1971; 
Balkon Geneta, 1972), w warszawskim Ateneum (Ameryka ~g 
Kafki, 1973; Bloomusalem wg Joyce'a, 1974), w Teatrze Polskim 
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we Wrocławiu (Ślub Gombrowicza, 1976; Śmierć w starych deko
racjach Różewicza, 1978; Nie-Boska komedia Krasińskiego, 1979; 
Król umiera, czyli ceremonie Ionesco, 1996), w Starym Teatrze 
w Krakowie (Dziesięć portretów z czajką w tle wg Czechowa, 1979; 
Śmierć Iwana Iljicza wg Tołstoja, 1991; Dziady - dwanaście im
prowizacji wg Mickiewicza, 1995), w Teatrze Studio w Warszawie 
(Parawany Geneta, 1982; Powolne ciemnienie malowideł wg Low
ry' ego, 1985; Śmierć Iwana Iljicza wg Tołstoja, 1991; Miasto liczy 
psie nosy Grzegorzewskiego, 1991; Tak zwana ludzkość w obłędzie 
wg Witkiewicza, 1992; La Boheme wg Wyspiańskiego, 1995). 

Kolejny długi rozdział twórczości stanowi współpraca z Jerzym 
Jarockim. Pracowali wspólnie we Wrocławskim Teatrze Współcze
snym (Paternoster Kajzara, 1970), Starym Teatrze (Matka Witkie
wicza, 1972; Szewcy Witkiewicza, 1971; Proces Kafki, 1973; Rewi
zor Gogola, 1980; Mord w katedrze Eliota, 1982; Życie jest snem 
Calderóna, 1983; Portret Mrożka, 1988; Ślub Gombrowicza, 1991; 
Sen srebrny Salomei Słowackiego, 1993; Faust Goethego, 1997; 
Irzeci akt wg Witkiewicza, 2002), Teatrze Dramatycznym w War
szawie (Ślub Gombrowicza, 1974 i 1991; Na czworakach Różewicza, 
1972; Rzeźnia Mrożka, 1975; Pieszo Mrożka, 1981), Teatrze Polskim 
we Wrocławiu (Wujaszek Wania Czechowa, 2000). 

Z Grzegorzewskim i Jarockim wielokrotnie współpracował 
zagranicą. 

W 1997 roku objął funkcję kompozytora Teatru Narodowego. Tu
taj skomponował muzykę m.in. do wszystkich przedstawień Grze
gorzewskiego (Noc listopadowa, 1997 i 2000, Sędziowie, 1999, 
Wesele, 2000 - Wyspiańskiego; Ślub Gombrowicza, 1998; Halka 
Spinoza Grzegorzewskiego, 1998; Nowe Bloomusalem wg Joyce'a, 
1999; Morze i zwierciadło Audena, 2002; Hamlet Stanisława Wys
piańskiego, 2003; Duszyczka wg Różewicza, 2004; On. Drugi Po
wrót Odysa Grzegorzewskich, 2005), Tadeusza Bradeckiego (Sara
gossa wg Potockiego, 1998), Macieja Prusa (Król Lir Shakespeare'a, 
1998), Jerzego Jarockiego (Błądzenie, 2004, Kosmos, 2005 - wg 
Gombrowicza; Miłość na Krymie, 2007, Tango, 2009 - Mrożka; 

Sprawa wg Samuela Zborowskiego Słowackiego, 2011), Stanisła
wa Różewicza (Stara kobieta wysiaduje Różewicza, 2007), Jana 
Englerta (Iwanow Czechowa, 2008; Udręka życia Levina, 2011), 
Antoniny Grzegorzewskiej (Ifigenia Grzegorzewskiej, 2008). 

Jest autorem muzyki do filmów, m.in. Wojciecha Jerzego Hasa 
(Szyfry), Zygmunta Hiibnera (Co jest w człowieku w środku), An
drzeja Wajdy (Wesele), Krzysztofa Kieślowskiego (Blizna), Janu
sza Majewskiego (Sprawa Gorgonowej), Edwarda Żebrowskiego 
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(Szpital Przemienienia), Jerzego Stuhra (Spis cudzołożnic). Kom
ponował dla radia i telewizji. Ma w dorobku kilka ról filmowych, 
ro.in. Michalaka w Girl Guide Juliusza Machulskiego (1995), Iwa 
w Rysie Michała Rosy (2008). W 2003 roku w Starym Teatrze 
odbyła się prapremiera jego opery buffa Opera mleczanu do ry
sunków Andrzeja Mleczki w reż. Mikołaja Grabowskiego. W 2009 
roku wyreżyserował Rzeczpospolitą Babińską w Starym Teatrze 
w Krakowie. W 2011 roku ukazała się płyta pt. coś co zginę/o szuka 
tu imienia z muzyką Stanisława Radwana do spektakli Jerzego 

Grzegorzewskiego. 
Jest laureatem m.in. nagrody im. Bardiniego (2000), krakow-

skiego Ludwika (2003), nagrody Ogólnopolskiego Konkursu na 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2003), nagród Opo_l_
skich Konfrontacji Teatralnych (1993, 1994), Nagrody FundacJI 

Kultury Polskiej (2007). 

97 



Tomasz Wygoda 

Tancerz, choreograf, aktor. Absolwent Wydziału Historii WSP 
w Kielcach (1999). Tancerz Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu 
(1997-2001). Wystąpił tam w spektaklach w reż. Jacka Lumiń
skiego (m.in. Zapiski z teczki Gua-va, 1997; WK-70, 1998; Nie
winne marzenia u schyłku, 1999; Na krawędzi dnia i snu, 2000; 

Amnesia, 2000; Wirtualna rekonstrukcja, 2000; Na końcu tęczy, 
2001; Prosto w oczy, 2002), Conrada Drzewieckiego, Jonathana 
Hollandera, Paula Claydena. 

Autor choreografii do spektakli m.in. Mikołaja Grabowskiego 
(Tartuffe Moliere'a, 2006), Mai Kleczewskiej (Sen nocy letniej 
Shakespeare'a, 2006), Agnieszki Olsten (Kaskada Levina, 2011; 

Miki mister DJ Pakuły, 2012; Kotlina Tokarczuk, 2013; Życie Ma
riana. Life-show Berg, 2015; Koniec świata w Breslau Krajew
skiego, 2015), Michała Zadary (Wałęsa. Historia wesoła, a ogrom
nie przez to smutna Demirskiego, 2005; Wesele Wyspiańskiego, 
2006; Fedra Racine'a, 2006; Kartoteka Różewicza, 2006; Odpra
wa posłów greckich Kochanowskiego, 2007; Księga Rodzaju 2, 

Wielikanowej i Wyrypajewa, 2007; Operetka Gombrowicza, 2007; 

Oresteia Xenakisa, 2010), Lecha Raczaka (Dziady Mickiewicza, 
2007), Moniki Pęcikiewicz (Hamlet Shakespeare'a, 2008), Wikto
ra Rubina (Cząstki elementarne Houellebecqa, 2008), Krzysztofa 
Garbaczewskiego (Nirvana, 2009; Biesy Dostojewskiego, 2010; 

Gwiazda śmierci Cecki, 2010), Mariusza Trelińskiego (Orfeusz 
i Eurydyka Glucka, 2009; Borys Godunow Musorgskiego, 2009; 

Traviata Verdiego, 2010; Turandot Pucciniego, 2011; Latający 

98 

Holender Wagnera, 2012; Manon Lescaut Pucciniego, 2012; Za
mek Sinobrodego Bartóka 2013; Powder Her Face Adesa, 2015), 

Barbary Wysockiej (Zagłada Domu Usherów Glassa, _2?09; Me
deamaterial Dusapina, 2012), Natalii Korczakowsk1eJ (Jakob 
Lenz Rihma, 2011; Halka Moniuszki, 2011), Pii Partum (Ma~ama 
Butterfly Pucciniego, 2012) oraz Jana Peszk~, Kry~tyny 7"1e1ssner, 
Jacka Głomba, Kariny Piwowarskiej, Gabriela G1etzkyego, Evy 

Rysovej. 'k 
Zagrał także w przedstawieniach, m.in. Kr~yszt~fa Warh ?w-

skiego (Carl w Oczyszczonych Kane, 2001), Agmeszk1.0łsten (~1yo.
ko w Linczu Mishimy, 2007), Pawła Miśkiewicza (Ciało w N1ew1-
nie Loher, 2004), Krystiana Lupy (Linoskoczek, Osioł, Tancer~ 
w Zaratustrze wg Nietzschego i Schleefa, 2005; Tancerz tyb~ta~
ski w Factory 2, 2008), Michała Zadary (Hipolit w Fedr:z~ Racme a, 

2oo6), Mariusza Trelińskiego (Klaun w Turandot P.uccm1ego, 2011; 

Mr. Eye w Manon Lescaut Pucciniego, 2012), Michała Zadary I 
Wojtka Blecharza (Tancerz w Projekt 'P' Blecharza, 201.~), ,Sła_
womira Krawczyńskiego (Tańcząc Sarah Kane, 2009; N1zynski. 

Święto snów, 2013) i innych. . 
w Teatrze Narodowym stworzył choreografię do spektakh 

Agnieszki Olsten (Nora Ibsena, 2006; Otello Shakespeare'a, 2008), 

Michała Zadary (Chłopcy z Placu Broni Molnara, 2007). , 

Laureat nagród: za choreografię do Kaskady na X~ O~~lnopol
skim Festiwalu Dramaturgii Współczesnej .Rzeczyw1stosc przed
stawiona" w Zabrzu (2011), Nagrody MKiDN za najlepsze wy~o.
nanie artystyczne spektaklu Niżyński. Święto snów na Polskiej 
Platformie Tańca w Lublinie (2014). 
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Jacqueline Sobiszewski 

Operatorka filmowa, reżyserka światła, autorka zdjęć do krótko
metrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych, teledysków, 
reklam. Absolwentka wydziału operatorskiego PWSFTViT (2001). 

W latach 2008-2009 roku reżyser światła w TR Warszawa. 
Współpracowała z Grzegorzem Jarzyną (w TR Warszawa: Zary

zykuj wszystko Walkera, 2003; Bash LaBute'a, 2004; 2007: Mac
beth Shakespeare' a, 2005; Giovanni wg Mozarta i Moliere'a, 2006; 

T.E.0.R.E.M.A.T. wg Pasoliniego, 2009; Między nami dobrze jest 
Masłowskiej, 2009; w wiedeńskim Burgtheater: Lew w zimie 
Gol,dm_a~a, 2007 i mede:a Jarzyny i Walczaka, 2008; w operze 
lyonsk1er Gracz Prokofiewa, 2009; w Schauspiel w Essen: Areteia 
Jarzyny, 2010; w Staatsoper w Monachium: Dziecko i czary / Ka
rze/ Ravela / Zemlinsky'ego, 2011). 

Stale współpracuje z Agnieszką Glińską (Teatr Współczesny 
w Warszawie: Nieznajoma z Sekwany Horvatha, 2004; Teatr Dra
matyczny w Warszawie: Opowieści o zwyczajnym szaleństwie 
Zelenki, 2005 i Lulu na moście Austera, 2008; Teatr Lalka w War
szawie: ~iedźmy Dahla, 2008; Teatr na Woli w Warszawie: Iluzje 
Wyrypa1ewa, 2011; Teatr Studio: Dwoje biednych Rumunów mó
wiących po polsku Masłowskiej, 2013; Wiśniowy sad Czechowa, 
2013; Efekt Prebble, 2015). 

Współpracowała także z: Grzegorzem Wiśniewskim (Przed 
odejściem w stan spoczynku Bernharda, 2004; Letnicy Gorkie
g~, 2004), Redbadem Klijnstrą (Gry Mazyi, 2003; Electronic City 
Richtera, 2003; Moja mama Janis, 2004), Pawłem Miśkiewiczem 
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(Niewina Loher, 2004; Auto da fe Canettiego, 2005), Aleksandrą 
Konieczną (Helena S. wg Powalisz, 2006), Natalią Korczakow
ską (Strefa działań wojennych Bajera, 2006; Solaris: raport wg 
Lema, 2009), Rene Polleschem (Ragazzo dell'Europa Pollescha, 
2007), Michałem Borczuchem (Portret Doriana Graya Wilde'a, 
2009; Metafizyka dwuglowego cielęcia Witkiewicza, 2010; Faust 
Goethego, 2015), Arturem Urbańskim (Wiarołomni Bergmana, 
2010), Radosławem Rychcikiem (Utalentowany pan Ripley High
smith, 2015), a także Iwanem Wyrypajewem, Andrzejem Sewery
nem, Krzysztofem Garbaczewskim, Anną Smolar, Michałem Sie-

goczyńskim , Rafałem Saharą. 
W Teatrze Narodowym współpracowała z Agnieszką Glińską 

(2 maja Saramonowicza, 2004; Lekkomyślna siostra Perzyńskie
go, 2009; Mewa Czechowa, 2010; Pożegnania wg Dygata, 2012; 

Iwona, księżniczka Burgunda Gombrowicza, 2014), Redbadem 
Klijnstrą (111 Mana, 2004), Gaborem Zsambekim (Kazimierz i Ka
rolina Horvatha, 2010), Grzegorzem Jarzyną (Nosferatu wg Dra
culi Stokera, 2011), Natalią Korczakowską (Natan mędrzec Les
singa, 2012), Janem Englertem (Bezimienne dzieło Witkiewicza, 
2013), Grzegorzem Chrapkiewiczem (Kotka na gorącym blasza
nym dachu Williamsa, 2013), Konstantinem Bogomołowem (Lód 
wg Sorokina, 2014), Marcinem Hycnarem (Opowiadanie brazylij-

skie wg Iwaszkiewicza, 2015). 
Nagrodzona za reżyserię światła w spektaklu mede:a w reż. 

Grzegorza Jarzyny na 15. International Small Scene Theatre Festi

val w chorwackiej Rijece (2008). 
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W scenariuszu wykorzystano fragmenty Fausta w tłumaczeniu 
Adama Pomorskiego, angielski przek ład Kordiana autorstwa 
Gerarda T. Kapałki, fragmenty scenariusza przedstawienia Hamlet 
Stanisława Wyspiańskiego Jerzego Grzegorzewskiego, fragmenty 
wiersza Testament mój i dramatu Samuel Zborowski Juliusza 
Słowackiego oraz Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego. 

Scena 1. 

SZATAN 
Jak się rozejrzeć, wszystko takie same, 
Nic tu nietknięte, nic się nie zmieniło; 
Zmętniały kolorowe szybki w szarą plamę 
I pajęczyny mnożą się, aż miło; 
Pergamin wraz z wyblakłym zżółkł inkaustem, 
Ale na miejscu wszystko; tuszę, 
Że pióro też jest tamto, co przed Faustem, 
Gdy zapisywał diabłu duszę. 

Iść starą ścieżką trudno nam, 
A nowa - nie łatwiejsza od niej; 
Dawniej bym wszystko zrobił sam, 
Dziś szukać mam wspólnika zbrodni. 

ARCHANIOŁ 

Więc kim ty jesteś? 

SZATAN 
Ein Teil vonjener Kraft, 
Die stets das Bose will und stets das Gute schafft. 
Świecie! świecie! świecie! 
Wąż wieczności łuskami w okrąg ciebie gniecie, 
Zębem zatrutym boki ogryza nieznacznie; 
I wieki mrą nad tobą zasypując pyłem 
Umarłych pamiątek. 

Ja widziałem twój początek. 
Ta garść gliny powietrzem opasana zgniłem, 
Ten trup chaosu, w trumnie zamknięty błękitów, 
Strawiony zgnilizną czasów, 
Okrył się rdzami kruszców i kością granitów, 
Porósł mchem kwiatów i lasów; 
Potem wydał robaki, co mu łono toczą, 
I myślą. 
Biada im! jeśli marzeń ziemią nie okryślą, 
Kołem widzenia - biada, jeśli je przekroczą ... 

SCENA 1 123 



ARCHANIOŁ 

Onego czasu, jedna z gwiazd wiecznego gmachu 
O błąkała się w drodze, jam ją zgonił lotem, 
Czułem w dłoni jej serce bijące z przestrachu, 
Jak serce ptaka ludzkim dotkniętego grotem; 
I drzącą położyłem przed tronem Jehowy. 
A Bóg rzekł do mnie świata-tworzącymi słowy: 

„Krew ludzka skrzydła twoje rumieni". 
Padłem twarzą na boskie podnóże, 

Na proch gwiazd, na kobierce z promieni ... 
„Boże! Boże! Boże! " 

Skrzydeł pióry otarłem o ziemię, 
Krwawa była - widziałem! widziałem! 

Za grzechy ojców w groby kładące się plemię, 

Lud konał ... gwiazda gasła ... za gwiazdą leciałem -
Lud skonał... 
Czas, byś go podniósł, Boże, lub gromem dokonał. 
A jeśli twoja dłoń ich nie ocali, 
Spraw, by krwi więcej niźli łez wylali ... 
Zmiłuj się nad niemi, Panie!" -
A Bóg rzekł: „Wola moja się stanie ... " 

SZATAN 
Ja jestem duch, co zawsze przeczy! 
I całkiem słusznie, bo dzieło stworzenia 
Zaprawdę warte jest zniszczenia; 
Lepiej mu było nie powstawać. 
Moim żywiołem jest więc to, 
Co grzechem zwykło się wydawać: 

Nicestwo, krótko mówiąc - zło. 

Muzyka. Dwie zwrotki pieśni Aniołów. 

Początek „Pieśni Nieznajomego". 

ARCHANIOŁ 

Ziemia - to plama 
Na nieskończoności błękicie ; 

Ciemna gwiazda, w słonecznych gwiazd świcie, 

124 

Grób odwieczny potomków Adama. 
Ziemia - to plama 
Na nieskończoności błękicie, 
A Bóg ją zetrze palcem, lub wleje w nią życie 
Jak w posąg gliniany Adama. 

CHÓR ANIOŁÓW (śpiew) 
Ziemia - to plama 
Na nieskończoności błękicie; 
Ciemna gwiazda, w słonecznych gwiazd świcie, 

Grób odwieczny potomków Adama. 
Ziemia - to plama 
Na nieskończoności błękicie, 
A Bóg ją zetrze palcem, lub wleje w nią życie 
Jak w posąg gliniany Adama. 

SZATAN 
Szatani! 

MEFISTO FEL 
Co nam król rozkaże? 

SZATAN 
Obejrzeć trzeba koła w wiekowym zegarze, 
Krwią dziecięcia namaścić gwichty i sprężyny. 

CZAROWNICA I 
Gdzie byłaś siostro? 

CZAROWNICA II 
Zabijałam świnie . 

CZAROWNICA III 
Patrz, co mam tu! 

CZAROWNICA I 
Pokaż, pokaż! 
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CZAROWNICA II 
To jest kciuk sternika! 

SZATAN 
Ha, czarownico! czy biła godzina? 

CZAROWNICA I 
Która? 

(Muzyka.) 

SZATAN 
Godzina, której żaden człowiek 
Dwa razy w życiu nie słyszy. 
Jednemu się ludowi dzień ogromny zbliża. 
Idź tam, jego rycerze noszą krzywe szable 
Jako księżyc dwurożny, jako rogi diable; 
I rękojeść tych kordów nie ma kształtu krzyża. 
Pomóż im - oni mają walkę rozpoczynać 
Taką, jakąśmy niegdyś z panem niebios wiedli. 
Oni się będą modlić, zabijać, przeklinać. 
Oni na ojców mogiłach usiedli. 

MEFISTO FEL 
Dziś mamy prawo stwarzać królów i nędzarzy, 
Na całą rzekę stuletniego cieku. 
Więc temu narodowi stwórzmy dygnitarzy, 
Aby niemi zapychał każdą rządu dziurę. 
A gdy wzrośnie ich potęga, 
Ten naród, jak piękna księga, 

W starą oprawiona skórę, 
Pargaminowym świecić będzie czołem . 

SZATAN 
Dobra rada, stańcie kołem. 
Stwarzajmy ludzi do rządu. 

Mefistofel intonuje „Pieśń Nieznajomego". 
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MEFISTO FEL 

Pieśń Nieznajomego 

Pijcie wino! pijcie wino! 
Nie wierzycie, że to cud, 
Gdy strumienie wina płyną, 
Choć nie sadzi winnic lud. 
Pij,drużyno!pij,drużyno! 

Chrystus wodę mienił w wino, 
Gdy weselny słyszał śpiew, 
Gdy wesele było w Kanie ... 

A gdy przyszło zmartwychwstanie, 
Chrystus wino mienił w krew ... 
Jutro błyśnie jutrznia wiary, 
Pijcie wino! idźcie spać! 
My weźmiemy win puchary, 
By je w śklanny sztylet zlać. 
Niech ten sztylet silne ramię 
W piersi wbije i załamie ... 
Pijcie wino! idźcie śnić! 
Lecz się będzie świt promienić., 
Trzeba wino w krew przemienić, 
Przemienione wino pić! ... 

Kolejne dialogi odbywają się podczas trwania 
„Pieśni Nieznajomego". 

SZATAN 
Rzucić w kocioł Lachów dzieje, 
Słownik rymowych końcówek; 
Milijon drukarskich czcionek, 
Sennego maku trzy główek. 

Dzwon Zygmunta bije. Zaczyna gromadzić się tłum. 

CZAROWNICA I 
Przyśpieszajmy dzieła, 
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Bo z tamtej krakowskiej wieży 
Słyszę dzwon rannych pacierzy; 
W powietrzu się rozpłynęła 
Woń kadzideł katedralnych. 

SZATAN 
Milcz, padalcze! - Czas upływa, 
Twórzmy razem wielkich wiele. 

Anioły wyposażają tłum w feretrony. 
Koniec „Pieśni Nieznajomego". 

Nim jutrznia błyśnie ponura; 
Nim się żywioły ochłodzą, 
Rzucić język Balaama oślicy; 
A ci, co się z niego wyrodzą, 
Narodowej się chwycą mównicy. 
Mowców plemię ... 

Tłum zapełnia scenę. 

DIABLI (śpiew) 
Tłum, tłum, tłum poleciał na ziemię, 
Jak zwichrzone szpaków stado. 
Tłum, tłum poleciał na ziemię 
Jak chmura ... 

MÓWCA I 
Proszę was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezu Chrysta, 
abyście wszyscy jedno mówili, a nie było między wami 
odszczepieństwa i rozerwania. 

MÓWCA II 
Cieszę się zapowiedzią tego nowego przejawu siły 
w łonie młodzieży polskiej, który usiłuje rozerwać 
skorupę zatęchłych form, który świadomie, mężnie 
i nieodwołalnie wraca do świętego źródła Polski, 
do jej celu, podeptanego przez przemoc świata 
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i zaniedbanego przez niemoc wewnętrzną. Jesteśmy 
już tylko społeczeństwem, nie jesteśmy narodem. 

MÓWCA III 
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką 
cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów 
i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor. 

MÓWCA IV 
Rodacy! Zwracam się do Was w sprawach wagi 
najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. 
Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski 
dom ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. 
W tej sytuacji bezczynność byłaby wobec narodu 
przestępstwem. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, 
zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. 

MÓWCA V 
My, naród! We, the People .. . Oto słowa, od których 
chcę zacząć moje przemówienie. Ja, który całe swe 
życie przeciw przywilejom i monopolowi, przeciw 
łamaniu prawa, przeciw deptaniu ludzkiej godności, 
przeciw pogardzie i niesprawiedliwości. 

MÓWCA VI 
Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! W ciągu 
ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, 
nieprawości i bolesnych rozczarowań. Dość wiecowania 
i manifestacji! Czas przejść do codziennej pracy. 

MÓWCA I 
Złe prawo gorsze jest niźli tyran nasroższy. Bo wżdy 
tyran odmienić się, abo namówić, abo umrzeć może, 
i jego tyraństwo ustaje. Ale złe prawo zawżdy trwa, 
zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. 

MÓWCA VII 
Są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak potężne, 
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że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między 
nami. Słowacki, jak żywa prawda życia, jest między 
nami. Powtarzamy jego słowa, jak gdyby był 
żywą istotą. Jest więc żywy i żyje wśród nas. 
Polecam panom odnieść trumnę do krypty 
królewskiej, bo królom był równy. 

CHÓR 
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały 
I twarzą swojej zasłaniał opieki 
Od nieszczęść, które przywalić ją miały. 

Przed 1\ve ołtarze zanosim błaganie, 
Naszego króla zachowaj nam Panie! 

T)r, coś na koniec nowymi ją cudy 
Wskrzesił i sławne z klęsk wzajemnych w boju 
Połączył z sobą dwa braterskie ludy 
Pod jedno berło Anioła pokoju. 

Przed 1\ve ołtarze„. 
Wróć nowej Polsce świetność starożytną 
I spraw, niech pod Nim szczęśliwą zostanie, 
Niech zaprzyjaźnione dwa narody kwitną 
I błogosławią jego panowanie. 

Przed 1\ve ołtarze„. 

Wchodzą Car, Kardynał, Wielki Książę Konstanty 
i żołnierze. 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Zdrowiście dzieci? 

ŻOŁNIERZE 
Z laski Boga zdrowi. 

CESARZ (wkładając koronę na głowę) 
Przysięgam!„. 

130 

KARDYNAŁ (śpiewa) 

Te Deum laudamus„„ 

Kardynał intonuje psalm "Te Deum". Rozlega się 
pieśń „God Save the King". 

CHÓR (śpiewa) 
Niech żyje polski Król! 
wielki, potężny Król, 
niech żyje Król! 
Dni Jego Boże chroń, 
w boju poprowadź dłoń, 
zwycięstwem uwieńcz skroń! 

Niech żyje Król! 

Kto się Polakiem zwie, 
W kim prawe serce tchnie, 
Ten społem ozwie się: 
Niech żyje polski Król! 

GŁOS DALEKI KOBIECY 
Dziecię moje! o! dziecię! dziecię! dziecię moje! 

PIERWSZY Z LUDU 
Cóż to za krzyk? Waszmości czoło aż pobladło. 

STOJĄCY W TŁUMIE 
Książę uderzył starą kobietę z dziecięciem, 
Potknęła się i dziecko do rynsztoka padło. 
Zbiegł się tłum„ . teraz cały ucieka przed księciem, 
I tylko widać starą nad dzieckiem kobietę, 
Ciałem dziecię zakrywa„. To odwaga rzadka! 

GŁOS DALEKI 
Dziecko zabite„. 

GLOSY Z TŁUMU 
Dziecko zabite„. Dziecko zabite„. Dziecko zabite„. 
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STOJĄCY W TŁUMIE 
Zabite ... 

LUD 
A matka? ... A matka? ... A matka? ... A matka? ... 

STOJĄCY W TŁUMIE 
Kto wie, czy to matka. 

LUD 
O! to matka, 
Inna by już uciekła; co się tam z nią stało!? ... 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Zdrowiście dzieci? 

ŻOŁNIERZE 
Z łaski Boga zdrowi! 

STOJĄCY W TŁUMIE 
Zamietli przed cesarzem krwią polane bruki ... 

LUD 
To dla nas sukno! dla nas! rozerwać je w sztuki!. .. 

Pieśń Nieznajomego 

Pijcie wino! pijcie wino! 
Nie wierzycie, że to cud, 
Gdy strumienie wina płyną, 
Choć nie sadzi winnic lud. 
Pij,drużyno!pij,drużyno! 

Chrystus wodę mienił w wino, 
Gdy weselny słyszał śpiew, 
Gdy wesele było w Kanie ... 

(Głośniej.) 

A gdy przyszło zmartwychwstanie, 
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Chrystus wino mienił w krew ... 
Jutro błyśnie jutrznia wiary, 
Pijcie wino! idźcie spać! 
My weźmiemy win puchary, 
By je w śklanny sztylet zlać. 
Niech ten sztylet silne ramię 
W piersi wbije i załamie ... 
Pijcie wino! idźcie śnić! 
Lecz się będzie świt promienić, 
Trzeba wino w krew przemienić, 
Przemienione wino pić!... 

PIERWSZY Z LUDU 
Kto to śpiewał? 

DRUGI Z LUDU 
Śpiew huczał we mnie i pode mną ... 

TRZECI Z LUDU 
Idźmy do domu ... 

CZWARTY Z LUDU 
Jest coś strasznego ... 

PIĄTY Z LUDU 
Tak ciemno ... 

Tłum rozrywa w strzępy materiał przykrywający 
estradę, na której Car przywdział koronę. Scena 
pustoszeje, zostaje na niej tylko Stary Kordian. 
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Scena 2. 

STARY KORDIAN 
Cicho. Słyszę po łąkach trzód błędnych wołanie. 
Idą trzody po trawie chrzęszczącej od szronu, 
I obracają głowy na niebo pobladłe, 
Jakby pytały nieba: „Gdzie kwiaty opadłe? 
Gdzie są kwitnące maki po wstęgach zagonu?". 
Cicho, odludnie, zimno ... Z wiejskiego kościoła 
Dzwon wieczornych pacierzy, dźwiękiem szklannym bije. 
Ze skrzepłych traw modlitwy żadnej nie wywoła, 
Ziemia się modlić będzie, gdy słońcem ożyje .. . 
Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści, 
Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści; 
Ilekroć wiatr silniejszy wionie, zrywa tłumy. 
Celem uczuć - zwiędnienie; głosem uczuć - szumy 
Bez harmonii wyrazów ... Niech grom we mnie wali! 
Niech w tłumie myśli, jaką myśl wielką zapali ... 

LAURA I (w wieku dojrzałym) 
Czemu Kordian tak smutny? 

STARY KORDIAN 
Zapytaj się drzew, pani, dlaczego w jesieni, 
Szronem dotknięte, noszą liście purpurowe? 
To tajemnica szronu ... 

LAURA I 
Usiądźmy w alei. 
Któż z nas pierwszy obaczy gwiazdę dobrze znaną? ... 

STARY KORDIAN 
Nie ujrzę jej, jeżeli to gwiazda nadziei!. .. 

LAURA I 
A jeśli gwiazda wspomnień? 
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STARY KORDIAN 
O! dla mnie za rano 
Na bladą gwiazdę wspomnień!. .. 

LAURA I 
Gdzież gwiazda Kordiana? 
Jak się nazywa? 

STARY KORDIAN 
Przyszłość. 

LAURA I 
W której stronie nieba? 

STARY KORDIAN 
O! nie wiem! nie wiem - jest to gwiazda obłąkana, 
Co dnia ją trzeba tracić, co dnia szukać trzeba ... 

LAURA I 
Kordian ma piękną przyszłość, talenta, zdolności... 

STARY KORDIAN 
Talenta są to w ręku szalonych latarnie, 
Ze światłem idą prosto topić się do rzeki. 
Lepiej światło zagasić i zamknąć powieki, 
Albo kupić rozsądku, zimnych wyobrażeń, 
Zapłacić za ten towar całym skarbem marzeń ... 

LAURA I 
Jaki dziś Kordian gorzki! 

STARY KORDIAN 
Pani - patrz tam na niebo ... oto duchy Danta. 
Tam się na starym drzewie wichrzy szpaków stado, 
Zaleciały przelotem i do snu się kładą, 
Wiatr przez noc będzie liście zbijał - one prześnią 
Noc całą, drzew ginących kołysane pieśnią; 
Anioł przeczucia śpiącym wskaże lotu szlaki, 
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A gdy się zbudzą, drzewo powie: „Lećcie, ptaki. 
Nie mam już dla was liści, jam się zestarzało 
Przez noc, kiedyście spały ... ". 

LAURA I 
Cóż stąd za nauka? ... 

STARY KORDIAN 
Cha! cha! nauka smutku, że drzewo nie spało, 

A ptaki spały ... 

LAURA I 
Kordian, co przyszłości szuka, 
Powinien spać jak ptaki ... 

STARY KORDIAN 
Gdzież anioł przeczucia? 
Czy przyjdzie? poprowadzi? Więc myśli i czucia 
Trzeba skąpca przykładem na lata rozłożyć, 
I nigdy zmysłów w jednej nie utracić burzy. 
Trzeba się dziś zwyciężyć, aby jutra dożyć. 
Dziwna ciekawość życia prowadzi w podróży, 
A za ciekawość trzeba nieszczęściami płacić, 

I nigdy zmysłów w jednej burzy nie utracić ... 

LAURA I 
Przyszłość daleka, 
Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami... 

STARY KORDIAN 
Ciemny się błękit nieba wyświeca za mgłami, 
Ach księżyc! patrz tam, pani! krąg chowa ponury ... 
Pani! gdy kiedyś! kiedyś! twarz księżyca biała 
Błyśnie wśród chmur lecących na jesiennym niebie, 
Będziesz mój cień natrętny odpędzać od siebie. 

LAURA I 
Źle, jeśli się pan będzie marzeniem zapalał, 
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Prawdziwie nie pojmuję, co mu jest? 

STARY KORDIAN 
Oszalał... 

Pojawiają się Anioły i Szatany. 

Światła nocy błyskają na nieba szafirze, 
Myśl zbłąkana w błękity niebieskie upadła, 
Oto ją gwiazdy w kręgi porywają chyże, 
I kręcą, aż zmęczona, posępna, pobladła, 
Powróci z tańcu niebios, w nudne serce moje ... 
Czekam - nad otchłaniami niebieskimi stoję, 
Zalękniony o myśli, w gwiazd tonące wirze. 
Gwiazdy! wy gdzieś lecicie jak żurawi stada! 

KORDIAN I (młody) 
Gwiazdy! polecę z wami po niebios szafirze! 

ARCHANIOŁ 

Bywszy niegdyś w niewoli, znałem ja młodziana, 
Było to piękne wcale i szlachetne dziecię! 
Smutno skończył! 

KORDIAN I 
Cóż, umarł? 

ARCHANIOŁ 

A gdzie tam, mój panie! 

KORDIAN I 
Więc żyje! 

ARCHANIOŁ 

Oj, nie żyje! 

SZATAN 
Było sobie niegdyś w szkole, 
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Piękne dziecię, zwał się Janek. 
Czuł zawczasu bożą wolę, 
Ze starymi suszył dzbanek. 
Dobry z niego byłby wiarus, 
Bo w literach nie czuł smaku; 
Co dzień stary bakalarus, 
Łamał wierzby na biedaku, 
I po setnej, setnej próbie 
Rzekł do matki: "Oj, kobieto! 
1\vego Janka w ciemię bito, 
Nic nie wbito - weź go sobie!.„". 

ARCHANIOŁ 

Gdy nas Rosyjanie 
Wzięli w dwunastym roku, spędzili jak trzodę 
I na Sybir zawiedli ... Dwóchset naszych było, 
Wiarusy kęs nadpsute, oficerstwo młode; 
Ten, o którym rzecz wiodę, zwał się Kazimierzem 
Otóż kiedy się Moskal pastwił nad żołnierzem, 
Pan Kazimierz zawołał na tajemne zmowy 
I odkrył zamiar wcale dostojny, bo śmiały. 

Więc on myślał, że straże kozackie wytępi, 
Zmarłym wydrze żelazo i polskie wiarusy 
Do Polski odprowadzi... 

SZATAN 
Biedna matka wzięła Jana, 
Szła po radę do plebana. 
Przed plebanem w płacz na nowo; 
A księżulo słuchał skargi, 
I poważnie nadął wargi, 
Po ojcowsku ruszał głową. 
Wysłuchawszy pacierz złego: 
„Patrz mi w oczy" - rzekł do żaka -
„Nic dobrego! nic dobrego!". 
Potem hożą twarz pogładził, 

Dał opłatek i piętaka, 
I do szewca oddać radził ... 
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ARCHANIOŁ 

Poznali się Rusy 
Na malowanych lisach; wywiedli na pole; 
Cały nas pułk Baszkirów ostąpił w półkole, 
Wołga stała za nami... pułkownik tatarski 
Przeczytał głośno niby jakiś dekret carski, 
A w tym dekrecie stało, aby polskie jeńce 
Rozdzielić na dziesiątki i w pułki powcielać. 
Wtenczas nasze wiarusy wziąwszy się za ręce 
Krzyknęli: „Nie pójdziemy ... ". 

SZATAN 
Lecz Jankowi nie do smaku, 
Przy szewieckiej ślipać igle. 
Diabeł mięszał żółć w biedaku, 
Śniły mu się dziwy, figle; 
Zwyciężyła wilcza cnota, 
Rzekł: „W świat pójdę o piętaku!". 

ARCHANIOŁ 
Zamiast nas wystrzelać, 
Czy wierzysz pan, że owe tatarskie szatany 
Rzucali nam na szyje rzemienne arkany, 
Właśnie jakby na koni zdziczałych tabuny. 

SZATAN 
A więc tak jak był - hołota, 
Przed terminem rzucił szewca 
I na strudze do Królewca 
Popłynął... 
Jak do wody wpadł i zginął... 

ARCHANIOŁ 
Związaliśmy się wszyscy rękoma co siły ... 
Pamiętam, z prawej strony - nie, z lewej od serca -
Stał przy mnie żołnierz wiekiem, ranami pochyły, 
Ku niemu zwinął koniem baszkirski morderca; 
Więc biedak rękę moją na kształt szabli ścisnął, 
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Potem ociężał na niej, bezwładny obwisnął, 

Patrzę mu w twarz, posiniał cały na kształt trupa, 
Oczy wybiegły, szyja związana powrozem. 
Tu Baszkir zaciął konia„. 

SZATAN 
Mały Janek gdzie się chował 
Przez rok cały, zgadnąć trudno. 
Wsiadł na okręt i żeglował, 
I na jakąś wyspę ludną 
Przypłynąwszy - wylądował... 

ARCHANIOŁ 

Koń spięty dał słupa, 

Skoczył - a starzec jak koń uwiązany lozem 
Pociągnął się po piasku, po krzemiennej warście . 

Widziałem na krzemieniach włosów siwych garście, 
Z krwi wyrwane kroplami„. Koń leciał jak strzała, 
Już trup zniknął - a jeszcze widać było konia 
I myśl przy koniu starca krwawego widziała. 
Staliśmy jak garść kłosów pożółkłych śród błonia„ . 

SZATAN 
Owdzie król przechodził drogą. 
Jaś pokłonił się królowi, 
I dworzanom, i ludowi; 
A kłaniając szastał nogą 
Tak układnie, że król stary 
Włożył na nos okulary. 
Owoż król ten posiadł sławę, 
Jakoby miał wzrok proroczy; 
I choć stracił oko prawe, 
~ak kunsztownie lewym władał, 
Ze człowieka zaraz zbadał, 
Na co mierzy, na co zdatny; 
Czy zeń ma być rządca kraju, 
Czy podstoli, czy też szatny„. 
Lecz tą razą, wbrew zwyczaju, 
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Król pan oczom nie dowierza, 
Czy żak Janek na tancerza? 
Czy na rządcę dobry kraju? 
Więc zapytał: „Mój kochanku, 
Jak masz imię?". 
„Janek". 
„Janku ... " 

ARCHANIOŁ 
Głuche było milczenie, zgroza, obłąkanie. 
Piszcząc, kołem jak krucy krążyli poganie, 
Wybierali oczyma, gdzie powrozem skiną, 
Śmierć dając, chcieli zabić przedśmiertną godziną. 

SZATAN 
„Janek" 
„Janku, 
Coż ty umiesz?". 
„Psom szyć buty". 
„A czy dobrze?" 
„Oj tatulu! 
Czyli raczej, panie królu! 
Jak szacuję, ręczyć mogę, 
Że but każdy ostro kuty, 
I na jedną zrobię nogę, 
Czyli raczej na łap dwoje„. 
To na zimę. - Z letnich czasów 
But o jednym szwie wystroję. 
Na opłatku, bez obcasów; 
A robota takiej wiary, 
Że psy puszczaj na moczary, 
Suchą nogą przejdą stawy". 

„Masz więc służbę, złotem płacę'', 
Rzekł do Janka pan łaskawy, 
I za sobą wiódł w pałace. 

ARCHANIOŁ 

Wtem, panie! nasz Kazimierz! ów Kazimierz młody! 
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Skoczył w tłumy Baszkirów, i z tłumu wyskoczył 
Z pułkownikiem tatarskim, rzucił się do wody; 
Tak ujętego wroga między dwie kry wtłoczył, 
A kry się zbiegły, głowa z Baszkira odpadła 
Jak mieczem odrąbana i na krze usiadła 
Z otwartymi oczyma ... 

SZATAN 
A gdy dzień zaświtał czwarty, 
Szły na łowy w butach charty; 
A szewc chartów w aksamicie, 
Przy królewskiej jechał świcie; 
Złoty order miał na szyi, 
W trzy dni został szambelanem, 
W sześć dni rządcą prowincyji, 
W dni dwanaście został panem. 
Starą matkę wziął z chałupy, 
Król frejliną ją mianował. 

A plebana, pożałował 
W biskupy ... 

KORDIAN I 
A Kazimierz? 

ARCHANIOŁ 

Zginął... 

SZATAN 
W tej powieści moralna kryje się nauka. 

KORDIAN I 
Jaka? powiedz mi, stary. 

SZATAN 
A któż jej wyszuka? 
Dość, że jest sens, powiadam. 
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STARY KORDIAN 
Wierzę. 

SZATAN 
Trzeba wiary. 

LAURA II (młoda) 
Czemu Kordian tak smutny? 

KORDIAN I 
Zapytaj się drzew, pani, dlaczego w jesieni 
Szronem dotknięte, noszą liście purpurowe? 
To tajemnica szronu ... 

LAURA II 
Usiądźmy w alei. 
Któż z nas pierwszy obaczy gwiazdę dobrze znaną? ... 

KORDIAN I 
Nie ujrzę jej, jeżeli to gwiazda nadziei!. .. 

LAURA II 
A jeśli gwiazda wspomnień? 

KORDIAN I 
O! dla mnie za rano 
Na bladą gwiazdę wspomnień!. .. 

LAURA II 
Gdzież gwiazda Kordiana? 
Jak się nazywa? 

KORDIAN I 
Przyszłość. 

LAURA II 
W której stronie nieba? 
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KORDIAN I 
O! nie wiem! nie wiem - jest to gwiazda obłąkana, 
Co dnia ją trzeba tracić, co dnia szukać trzeba ... 

LAURA II 
Kordian ma piękną przyszłość, talenta, zdolności ... 

KORDIAN I 
Talenta są to w ręku szalonych latarnie, 
Ze światłem idą prosto topić się do rzeki. 
Lepiej światło zagasić i zamknąć powieki, 
Albo kupić rozsądku, zimnych wyobrażeń, 
Zapłacić za ten towar całym skarbem marzeń ... 

LAURA II 
Jaki dziś Kordian gorzki? 

KORDIAN I 
Gdzież anioł przeczucia? 
Czy przyjdzie? poprowadzi? Więc myśli i czucia 
Trzeba skąpca przykładem na lata rozłożyć 
I nigdy zmysłów w jednej nie utracić burzy. 
Trzeba się dziś zwyciężyć, aby jutra dożyć. 
Dziwna ciekawość życia prowadzi w podróży, 

A za ciekawość trzeba nieszczęściami płacić, 
I nigdy zmysłów w jednej burzy nie utracić ... 

LAURA II 
Przyszłość daleka, 
Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami ... 

KORDIAN I 
Ciemny się błękit nieba wyświeca za mgłami, 

Ach księżyc! patrz tam, pani! krąg chowa ponury .. . 
Pani! gdy kiedyś! kiedyś! twarz księżyca biała 
Błyśnie wśród chmur lecących na jesiennym niebie, 
Będziesz mój cień natrętny odpędzać od siebie. 
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LAURA II 
Źle, jeśli się pan będzie marzeniem zapalał, 
Prawdziwie nie pojmuję, co mu jest? 

KORDIAN I 
Oszalał ... 
Nabity - niechaj krzemień na żelazo pada ... 
Ból, chwila jedna, ciemno - potem jasność błyśnie. 
Lecz jeśli nie zaświeci nic? ... i ból przeminie? 
Jeśli się wszystko z chwilą boleści rozpryśnie? 
A potem ciemność ... potem nawet ciemność ginie, 
Nic - nic - i sobie nawet nie powiem samemu, 
Że nic nie ma - i Boga nie zapytam, czemu 
Nic nie ma? ... Ha! więc będę zwyciężony niczem? ... 
Śmierć patrzy w oczy moje dwustronnym obliczem, 
Jak niebo nad głowami i odbite w wodzie ... 
Prawda lub omamienie - lecz wybierać trudno, 
Gdzie nie można zrozumieć ... 
Nie ... nie w tym ogrodzie. 
Znajdę śród lasów łąkę kwietną i odludną. 

SZATAN 
Cóż mi natura! Jest, więc jest, niech sobie! 
Diabeł w tym siedział: to już coś! Tak, tak, 
Bo nam pisana wielkość na tym globie; 
Gwałt, zamęt, głupstwo! Oto znak! 

STARY KORDIAN 
Zabił się - młody ... Zrazu jakaś trwoga 
Kładła mi w usta potępienie czynu, 
Była to dla mnie posępna przestroga, 
Abym wnet gasił myśli zapalone; 
Dziś gardzę głupią ostrożnością gminu, 
Gardzę przestrogą, zapalam się, płonę, 
Jak kwiat liściami w niebo otwartemi 
Chwytam powietrze, pożeram wrażenia. 
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SZATAN 
Inni myślą ścigali treść myśli 
Filozofy - głęboko myśleli, 

Aż nad ciemną przepaścią zawiśli . 

Obudzili się, w przepaść spojrzeli, 
I zawołali: - Ciemno! Ciemno! Ciemno! 
To hosanna dla nas szatanów, 
To śpiew naszych kościelnych organów, 
Kto myślał przez godzinę, 
Jest lub będzie ze mną. 

Gdy mówi, na scenie gromadzą się Diabły i Anioły. 

LAURA I i LAURA II 

(trzykrotnie przebiegają i powtarzają) 

Nieszczęście! Och, nieszczęście! panicz się zastrzelił!... 

Scena 3. 

Dover. Stary Kordian czyta szekspirowskiego „Króla 
Leara". 

STARY KORDIAN 
Szekspirze! duchu! zbudowałeś górę 
Większą od góry, którą Bóg postawił. 
Boś ty ślepemu o przepaści prawił, 
Z nieskończonością zbliżyłeś twór ziemi. 
Wolałbym ciemną mieć na oczach chmurę, 
I patrzeć na świat oczyma twojemi. 

KORDIAN II (młody) 
„Chodź! Oto szczyt, stój cicho ... Zakręci się w głowie, 
Gdy rzucisz wzrok w przepaści ubiegłe spod nogi .. . 
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Wrony przelatujące w otchłani półowie 
Mało większe od żuków ... a tam - na pół drogi 
Czepia się ktoś ... chwast zbiera ... z ciężkiej żyje pracy!. .. 
Stąd go nie większym widać od człowieka głowy. 
A owi, co się snują po brzegu, rybacy 
Wydają się jak mrówki ... Okręt trójmasztowy, 
Spoczywający w porcie, widać stąd, bez żagli, 
Łupinę tylko, mniejszą od węzła kotwicy .. . 
A szum zhukanej fali, którą wicher nagli, 
I pokłada na brzegów skalistej granicy, 
War piany i kamieni, równy głośnej burzy, 
Ucha tu nie dochodzi ... O! nie patrzę dłużej, 
Bo myśl skręcona głową w otchłań mię zanurzy .. . ". 

MEFISTO FEL 
Szatański ład na głowie stoi! 
Fikają kozły, starzy błaźni! 
Do piekła dupą w górę - sami swoi! 
Użyjcie w smole zasłużonej łaźni! 

James Park w Londynie. 

DIABEŁ I 
A penny for a chair, good sir! 

DIABEŁII 

Panie mój, pens za krzesło! .. 

Kordian daje szyling i nie przyjmuje reszty. 

DIABEŁ I 
You pay like a lord .. . 

DIABEŁ III 
Pan mój jak lord płaci .. . 

DIABEŁ I 
. .. but don't know how to sit like one! 
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DIABEŁ IV 
Ajak lord siąść nie umie! 

KORDIAN II 
Jakże więc lord siada? 

DIABELI 
A magnate sits on three chairs all at once 

DIABELII 
Na trzech krzesłach zarazem siadają magnaci: 

DIABELI 
One for himself 

DIABELIII 
Na jednym lord się kładzie, 

DIABELI 
The second for his feet, 

DIABEŁ IV 
A na drugim nogi, 

DIABELI 
The last for his hat 
And that makes three pence. 

DIABELIII 
A na trzecim kapelusz, 
To trzech pensów suma. 

KORDIAN II 
Dziękuję, bracie! będę korzystał z przestrogi. 

DIABEŁ IV 
These noble customs are profitable, 
Some new reform will surely take it from us. 
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DIABELI 
Szlachetny to jest zwyczaj, żyźna ludziom duma, 
Lękam się, by go nowa reforma nie zniosła. 

KORDIAN II 
Tam, gdzie gęstymi drzewy sadzawka zarosła, 

Jakiś człowiek samotny jak cień się przesuwa, 

DIABELI 
A bankrupt who's condemned by court oflaw. 

DIABELII 
To pewien dłużnik, bankrut potępion wyrokiem. 

KORDIAN II 
Dlaczegóż nie w więzieniu duma, lecz w ogrodzie? 

DIABEŁ IV 
Then why does he pace here and not in prison? 

DIABELI 
Prawo w domy nie wchodzi; po słońca zachodzie 
Nie biega po ulicach za dłużnika krokiem; 
Więc dłużnik we dnie sypia, a chodzi po nocy. 
Myślałem, że pan także przy Boga pomocy 
Mijasz się z prawem. 

KORDIAN II 
You wretch! .. 

WSZYSTKIE DIABŁY 
Nędzny!? .. . 

DIABELI 
Pan jakby lord płaci. 
Mam honor mu polecić siebie, moich braci... 
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DIABEŁ IV 
I recommend my brothers to your service ... 
DIABEŁ I 
The first, like me, sells chairs in parliament, 

DIABEŁ II 
Jeden, jak ja, przedaje krzesła w parlamencie, 

DIABEŁ I 
The next, like me, sells graves in Westminister; 

DIABEŁ III 
Drugi jak ja, przedaje groby w Westminsterze; 

DIABEŁ I 
The third one fashions coats of arms for sale, 
On each are scales, a yardstick, and two towers 
Just like the ones above the debtor's prison. 

DIABEŁ IV 
Trzeci robi na przedaż herbowe pieczęcie, 
Na każdej ryje łokieć, szalki i dwie wieże, 

Podobne kształtem do wież dłużników więzienia. 

DIABEŁ I 
The people call the fourth one Tragic Garrick; 
He's had the talent of an ape from birth, 
He plays the role of Punch out on the street 

DIABEŁ III (tłumaczy symultanicznie tekst Diabła) 
Czwartego lud nazywa Garrikiem tragicznym; 
Prawdziwie małpi talent wziął od urodzenia, 
I Punsza bohatera przed tłumem ulicznym, 
Pokazuje, 

DIABEŁ V 
Przez Punsza usta opowiada, 
Jak zabił żonę, dziecię wyrzucił przez okno, 
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Obwiesił kata, wreszcie w szpony diabła wpada, 
A gdy go diabeł porwie, widze we łzach mokną. 
DIABEŁ IV (tłumaczy symultanicznie tekst Diabła V) 
And uses Punch's mouth to tell the crowd how 
He killed his wife and threw his baby out 
A window, then how he hanged the hangman; 
Until he falls into the devils claws, 
And when the devil takes him down below 
There isn't a dry eye in the whole crowd ... 

Kordian odchodzi. 

Scena 4. 

Scena baletowa. Muzyka . 

KORDIAN II 
Duszo! niechaj ci włosy na czole rozgarnę! 
Weź mię w twoje ramiona, rozkoszą odkwitnę. 
Patrz na mnie! 1\voje oczy jasne, skrzące, czarne, 
Białka oczu jak perły śnieżysto błękitne. 
Gdy rzucasz wzrok omdlony, padam, słabnę, mdleję. 

WIOLETTA I 
Puść mię! omdlewam. 

KORDIAN I 
Luba! gdy padasz omdlona, 
Odpychając mię falą kołysaną łona, 

Wtenczas gdy z rozkwitłego na pół ust koralu 
Płomień z niewysłowionym wybłyska wyrazem, 
W którym miłość złączyła wszystkie głosy razem, 
Dźwięk strun urwanych, wstydu głos, i skargę żalu , 

Jęk, śmiech dziecka, westchnienie ... wtenczas, moja droga, 
'fy mię kochasz .. . 
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WIOLETTA II 
Nad życie! Wszak lorda i Boga 
Porzuciłam dla ciebie, czyż wątpisz, szalony? 

KORDIAN II 
Wierzę! na koralowych ustach zawieszony 
Jako motyl na róży. 1\voja szyja płonie, 
A perły takie zimne na płomiennym łonie! 
Rozerwij perły- czekaj, rozgryzę nić! ... 

WIOLETTA II 
Szkoda!. .. 

KORDIAN I 
Perły po twoich piersiach leją się jak woda; 
Boisz się łaskotania pereł, moja miła? 
Drżysz jak liść ... 

KORDIAN II 
Czy mię kochasz? 

WIOLETTA III 
Jam stokroć mówiła, 

Żeś mi droższy nad życie ; wiszę u twej szaty 
Jak kropla rosy, strząśniesz? rozprysnę się cała. 

KORDIAN I 
Patrzę na wazon z lawy, w którym rosną kwiaty. 
Niegdyś ta lawa ogniem zapalona wrzała, 
Skoro ostygła, snycerz kształt jej nadał drogi ... 
Świat jest nieraz snycerzem, a serce kobiety 
Lawą ostygłą. 

WIOLETTA IV 
Wyrzut dla płci naszej srogi! 
Nie zasłużony wiernym sercem Wioletty ... 
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KORDIAN II 
Chciałbym w tej pięknej willi przeżyć z tobą wieki 
Wśród laurów, wodospadów, róż, brązów, zwierciadeł; 

KORDIAN I 
A kto wie? jutro może otworzysz powieki 
I spojrzysz w lice nędzy, najsroższej z widziadeł... 

KORDIAN II 
Przekleństwo! jam utracił wszystko! 

WIOLETTY (wszystkie) 
Miocaro, 
Co się to znaczy? 

KORDIAN I 
U drzwi stoją wierzyciele! 
Lecz bogactwo w miłości znikomą jest marą, 
Dawałem ci brylanty, dziś sercem się dzielę. 

WIOLETTY 
Ach brylanty ... gdzie klucze? ... 

KORDIAN Il 
Stój! stój, moje życie! 

KORDIAN I 
Wczoraj - aby opóźnić majątku rozbicie, 
Z twoimi brylantami siadłem do gry stola; 
Gra mi wszystko pożarła ... 

KORDIAN II 
Lecz serce anioła! ... 

WIOLETTA I 
Przegrałeś moje serce razem z klejnotami!! 
Nędza! nędza mię czeka! ... 
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KORDIAN II 
Mnie zaś koń mój czeka. 

WIOLETTA II 
Jedź z diabłem!. .. 

KORDIAN I 
Droga moja nie nazbyt daleka, 
Koń ma złote podkowy, tysiąc czątych warte; 
Wygrałem je był wczoraj na ostatnią kartę, 

Przed wierzycieli okiem w podkowach uniosę. 
Przez noc całą galopem popędzę przez błonia, 
Złotymi kopytami srebrną bijąc rosę. 
Potem w najbliższym mieście każę rozkuć konia, 
I za cztery podkowy, uczt wyprawię cztery; 
A potem, jako czynią modne bohatery, 
W łeb sobie strzelę ... Panią na uczty śmiem prosić. 
A jeśli po kochanku chcesz żałobę nosić, 
Upewniam, że ci będzie do twarzy z żałobą ... 
Pani! czy jedziesz ze mną? ... 

WIOLETTY 
Luby! jadę z tobą ... 

Wychodzą. 

Scena 5. 

Watykan. Papież/Szatan, Kardynałowie, 

Papuga - śpiewak w klatce. 

MEFISTO FEL 
Graf Kordian, Polak! 
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SZATAN / PAPIEŻ 
Witam potomka Sobieskich. 
Polska musi doznawać zawsze łask niebieskich? 
Dziękczynień modły niosę za ów kraj szczęśliwy, 
Bo cesarz jako anioł z gałązką oliwy 
Dla katolickiej wiary chęci chowa szczere; 
Powinniśmy hosanna śpiewać ... 

PAPUGA (śpiewa na modłę bliskowschodnią) 
Miserere!!! 

KARDYNAŁOWIE (śpiew liturgiczny) 
Miserere Mei Deus ... 

KORDIAN II 
W darze niosę ci, Ojcze, relikwiją świętą, 
Garść ziemi, kędy dziesięć tysięcy wyrżnięto 
Dziatek, starców i niewiast ... Ani te ofiary 
Opatrzono przed śmiercią chlebem eucharisti; 
Złóż ją tam, kędy chowasz drogie carów dary, 
W zamian daj mi łzę, jedną łzę ... 

PAPUGA (śpiewa na modlę bliskowschodnią) 
Lacryma Christi... 

KARDYNAŁOWIE (śpiew liturgiczny) 
Lacryma Christi ... 

SZATAN / PAPIEŻ 
Precz, Luterku, precz mówię ... Cóż, synu Polonie, 
Byłeśże w Piotra gmachu? w Cyrku, w Panteonie? 
Ostrzegam, bądź w niedzielę w chorze Bazyliki, 
Bo właśnie nowy śpiewak przyjechał z Afryki, 
Dej mi go przysłał fezki... Jutro z majestatu 
Dam wielkie przeżegnanie Rzymowi i światu, 
Ujrzysz, jak całe ludy korne krzyżem leżą ; 
Niech się Polaki modlą, czczą cara i wierzą ... 
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KORDIAN II 
Lecz garści krwawej ziemi nikt nie błogosławi. 
Cóż powiem? 

PAPUGA (śpiewa na modłę bliskowschodnią) 
De profundis clamavi! clamavi! 

KARDYNAŁOWIE (śpiew liturgiczny) 
De profundis clamavi Dominum ... 

SZATAN/ PAPIEŻ 
Precz, szatanku! Z tiary na pastorał rusza, 
~rzeklęte zwierzę ptasie ... o mało nie powiem, 
Ze w niej zaklęta Lutra pokutuje dusza, 
Pełna przysłowków ergo, ponieważ, albowiem. 
Raz za firanką skryta, wdała się w dysputy 
Z kardynałem, prezesem dataryji biura. 
Rozumiał, że mu doktor jakiś tęgo kuty 
Odpowiadał na kwestie - ona trzęsła pióra, 
A kardynał rwał włosy i nadrabiał krzykiem; 
Papuga odrzucała odpowiedzi ślepe; 
Na koniec go zabiła hebrajskim językiem, 
Krzycząc: "Pappe satan! pappe satan! aleppe ... ". 
~łupie stworzeńko! Tak to czasem Bóg pozwala, 
Ze słaby, Golijatów rozumu obbala ... 
No mój synu, idź z Bogiem, a niechaj wasz naród 
Wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród, 
Niech się weźmie psałterza i radeł, i sochy ... 

KORDIAN II (rzucając na powietrze garść ziemi) 
Rzucam na cztery wiatry męczennika prochy! 
Ze skalanymi usty do kraju powrócę. 

Papież, Mefistofel i Kardynałowie wychodzą. 
Wioletty przewracają się po upadku z konia. 

WIOLETTA II 
Cóż to? 
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KORDIAN II 
Nic ... koń rozkuty upadł. 

WIOLETTA IV 
Koń rozkuty? 

KORDIAN II 
To nic ... Kazałem słabo przybić mu podkowy, 
Nie przybić, raczej związać spróchniałymi druty, 
Zgubił je przy wyjeździe ... 

WIOLETTA III 
Wężu Adamowy! 

KORDIAN II 
Ewo moja! Adama zastąpią ci drudzy, 
Aja cieszę się z serca, że gdzieś moi słudzy, 
Wygnani z willi, z czołem spuszczonym ku ziemi 
Pójdą tą samą drogą, za ślady mojemi, 
I będą zbierać złoto, tam gdzie łzy upadną. 

Scena 6. 

Szatany rozkładają Hanuszkiewiczow
ską drabinę dla Kordiana II. Anioły wie
szają Dejmkowskie dzwony na piętrze. 
Kordian I wyżej na piętrze galerii. 

SZATAN 
W górach jest coś milcząco szlachetnego, 
Nie pytam nawet, skąd ani dlaczego. 
Kiedy natura już okrzepła w sobie, 
Uwypukliła parę miejsc na globie, 
Szczyty, przepaści bawią ją, naturę: 
Stanęły skała w skałę, góra w górę; 
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Kazała swemu dziełu, wzgórzom młodym, 
Z wyżyn łagodnym schodzić w dół pochodem. 
Zieleni się to, rośnie, sobą cieszy, 
Do żadnych głupich wstrząsów się nie spieszy. 

KORDIAN I 
Tu szczyt ... lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną. 
Spojrzę ... Ach! pod stopami niebo i nad głową 
Niebo ... Zamknięty jestem w kulę kryształową; 
Gdyby ta igła lodu popłynęła ze mną 
Wyżej - aż w niebo ... nie czułbym, że płynę. 
Stąd czarne skrzydła myśli nad światem rozwinę. 
Ciszej! słuchajmy ... o te lody się ociera 
Modlitwa ludzka, po tych lodach droga 
Myślom płynącym do Boga. 
Tu dźwięk nieczysty głosu ludzi obumiera, 
A dźwięk myśli płynie dalej. 
Tu pierwszy zginę, jeśli niebo się zawali. 
A ten kryształ powietrza, by tchnieniem rozbity 
Kręgami się rozpłynie na nieba błękity 
I gwiazdy w nieznajomą uciekną krainę, 
I znikną, jakby ich nigdy nie było ... 
Spróbuję - westchnę i zginę ... 

Jam jest posąg człowieka, na posągu świata. 

O gdyby tak się wedrzeć na umysłów górę, 
Gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie 
I przebić czołem przesądów chmurę, 
I być najwyższą myślą wcieloną ... 

Pomyśleć tak - i nie chcieć? o hańbo! o wstydzie! 
Pomyśleć tak - i nie móc? w szmaty podrę łono! 
Nie móc? to piekło! 

Mogęż siłą uczucia serce moje nalać, 
Aby się czuciem na tłumy rozciekło, 
I przepełniło serca nad brzegi, 
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I popłynęło rzeką pod trony - obalać? 
Mogęż zruszyć lawiny? potem lawin śniegi, 
Zawieszone nad siołem, 
Zatrzymać ręką lub czołem? 
Mogęż, jak Bóg w dzień stworzenia, 
Ogromnej dłoni zamachem, 
Rzucać gwiazdy nad świata zbudowanym gmachem, 
Tak, by w drodze przeznaczenia 
Nie napotkały nigdy kruchej świata gliny 
I nie strzaskały w żegludze? 
Mogę - więc pójdę! ludy zawołam! obudzę! 
po chwili - z wyrazem zniechęcenia 
Może lepiej się rzucić w lodowe szczeliny? ... 

Uczucia po światowych opadały drogach .. . 
Gorzkie pocałowania kobiety - kupiłem .. . 
Wiara dziecinna padła na papieskich progach ... 
Nic - nic - nic - aż w powietrza błękicie 
Skąpałem się ... i ożyłem, 
I czuję życie! 
Pójdę na zimny świat i mogę przysiąc, 
Że te na czole tysiąc gwiazd i w oczach tysiąc, 
Że posągowy wdzięk - narodów uczucia rozszerzy 
I natchnie lud; 
I w serca jak myśl uderzy, 
Jak Boga cud ... 

Nie - myśli wielkiej trzeba z ziemi lub z błękitu. 
Spojrzałem ze skały szczytu, 
Duch rycerza powstał z lodów ... 
Winkelried dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył, 
Ludy! Winkelried ożył! 
Polska Winkelriedem narodów! 
Poświęci się, choć padnie jak dawniej! jak nieraz! 
Nieście mię, chmury! nieście, wiatry! nieście, ptacy! 

ARCHANIOŁ 

Siadaj w mgłę - niosęć ... 
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SZATAN 
Oto Polska - działaj teraz!... 

Kordian I skacze z II galerii. 

KORDIAN II (niesiony przez Szatanów) 
Polacy!!! 

Scena 7. 

Cala scena w „podziemiu" rozgrywa się na trzech 
planach i trzech poziomach. Na górze bal, 
w grobowcach spisek, trumny znoszone do 
orkiestronu. Wielokrotnie powtarzana droga 
spiskowców. 

SZYLDWACH 
Kto idzie? Hasło!... 

SZATAN 
Winkelried. 

SZYLDWACH 
Tędy! 

Hasło „ Winkelried" powtarza się wielokrotnie. 
Wszyscy spiskowcy w kołowrocie: hasło - trumna -
katakumby - powrót na bal i znowu: hasło - trumna ... 

ARCHANIOŁ 

... zostanie po mnie ta siła fatalna, 
Co mi żywemu na nic ... tylko czoło zdobi; 
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, 
Aż was, zjadacze chleba - w aniołów przerobi. 
Cóż rozkażesz? co robić? 
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STARY KORDIAN 
Wstrzymać ich na Boga! 
Niech myśl młodych ciemnicy nie przestąpi proga, 
Niech spisek z czarną twarzą na świat nie wychodzi. 

ARCHANIOŁ 
Oni tu miecze jasne wyostrzą na grobie. 

STARY KORDIAN 
Na grobie królów naszych? O hańbo! o wstydzie! 

SZYLDWACH 
Kto idzie? 

GŁOS 

Winkelried. 

SZYLDWACH 
Tędy droga. 

KORDIAN I 
Ile się w trumnach królów robactwa wypasło? 
Chciałbym podnieść te wieka, zajrzeć w prochy ... 

SZYLDWACH 
Hasło! 

GŁOS 

Winkelried ... 

SZYLDWACH 
Kto idzie? ludzie, kto wy? hasło„. 

GŁOS 

Winkelriedy. 

Koniec korowodu tanecznego. 
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STARY KORDIAN 
Bracia, w imię Boga sąd otwarty. 

Chwila milczenia. 

PIERWSZY Z LUDU 
W imię Boga sztyletem piszę zemsty słowo ... 

DRUGI ZE SPISKOWYCH 
W imię Boga, ja drugi. 

INNY 
Ja trzeci. 

INNY 
Ja czwarty ... 

STARY KORDIAN 
Ludzie, stoję przed wami z osiwiałą głową 
I powiadam: Czekajcie! Moje oczy stare 
Widziały wielkich mężów, i mówię wam święcie, 

Żeście wy niepodobni do nich! Jeśli wiarę 
Boga chowacie w sercu? na Boga zaklęcie 
Wzywam was, ludzie: Stójcie! i sztylety wasze 
Zamieńcie na święcone w kościołach pałasze, 
A kiedyś uderzymy w zmartwychwstania dzwony, 
Tak że odgłosem królów zachwieją się trony 
Jak drzewa podrąbane. 

KORDIAN I 
W przeszłość patrzę ciemną 
I widzę cień kobiety w żałobie - kto ona? 
Patrzę w przyszłość - i widzę tysiąc gwiazd przede mną, 
A cień przeszłości ku nim wyciąga ramiona; 
Te gwiazdy to sztylety ... Kraj nasz dawny widzę. 
Mądrość rządców na starym zaszczepiła drzewie 
Kraj młody, oba kwitły na jednej łodydze, 
Jako dwie róże barwą różne w jednym krzewie. 
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Onego czasu! wielkie południa 'fytany 
Powstali przeciw Bogu - królom - i niewoli. 
Bóg uśmiechnął się tylko na tronie szafirów, 
Lecz króle padły na kształt zrąbanej topoli; 
Gilotyna okryta łachmanami kirów, 
Niezmordowana, ręką wahała stalową, 
A ilekroć skinęła, tłum umniejszał głową. 
I widzieli ją króle, bo ta gilotyna 
Była tragedią ludu, a króle widzami. 

STARY KORDIAN 
Więc zemsta! - i nic więcej ... ? 

KORDIAN II 
Teraz car za stołem, 

Satrapy nasze korni pokładli się czołem, 
Win tryskają brylanty z kielichów tysiąca , 

I palą się pochodnie, a muzyka grzmiąca 
Gipsy ze ścian oprósza. Kobiety dokoła 
Rozkwitłe, świeże, wonne jak Saronu róże, 
Na rosyjskich ramionach opierają czoła. 

KORDIAN I 
Idźmy tam ... i wypalmy ogniami na murze 
Wyrok zemsty, zniszczenia, wyrok Baltazara. 
Carowi nie dopita z rąk wypadnie czara, 
Błękitnym blaskiem mieczów napisane słowa, 
Wytłumaczy śmierć mędrsza niż głos Danijela. 
A potem kraj nasz wolny! potem jasność dniowa! 
Polska się granicami ku morzom rozstrzela, 
I po burzliwej nocy oddycha i żyje. 

Żyje! - Czy temu słowu zajrzeliście w duszę? 
Nie wiem ... w tym jednym słowie jakieś serce bije, 
Rozbieram je na dźwięki, na litery kruszę, 
I w każdym dźwięku słyszę głos cały ogromny! 
Dzień naszej zemsty będzie wielki - wiekopomny! 
A dzień pierwszy wolności, gdy radość roznieci, 
Ludzie wesela krzykiem o niebo uderzą, 
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A potem długą ciemność niewoli przemierzą, 
Siądą ... i z wielkim łkaniem zapłaczą jak dzieci, 
I słychać będzie płacz ogromny zmartwychwstania. 

STARY KORDIAN 
A kiedy się na Polskę wszystkie ludy zwalą, 
Wielu przeciw postawisz wojska? wielu ludzi? 
Czym zbrojnych? czy sztyletu zakrwawioną stalą? ... 

KORDIAN I 
Miało być tak w kazaniu: „Naród więzy zrzucił, 
Więc przed ziemią Lechitów, ludy bijcie czołem, 
A króle niechaj głowy posypią popiołem 
I wyją na ulicach". 

SPISKOWI / DIABŁY 
Cha! cha! cha! 

KORDIAN I 
O, gdyby lutni! ja bym was poruszył śpiewem; 
Gdyby historii księga! ... przeczytałbym kartę 
O Polszcze, kiedy była kwitnąca, szczęśliwa, 
A wstalibyście wszyscy jak groby otwarte 
Rzucające mścicieli ... Mnie zapał rozrywa, 
Zdaje mi się, że piersi otworzył na poły, 
Że powinniście widzieć czyste serce moje ... 
Nie przyszedłem was błąkać jak ciemne anioły 
Ani się waham myślą przecięty na dwoje, 
Jestem cały i jeden ... dajcie mi się w ręce ... 

STARY KORDIAN 
Róbcie, jak chcecie ... Lecz ja ręce z krwi umywam. 

ARCHANIOŁ 

Radzi sługa boży, 
Kto jest za śmiercią cara, rzuci na stół kulę, 
Kto za uniewinnieniem, niechaj grosz położy ... 
Ten grosz znajdzie się zawsze w ubogich szkatule ... 
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Rusza znowu korowód - mniejszy: trumny - bal -
spisek - bal - spisek ... 

PIERWSZY ZE SPISKOWYCH 
Za prezesa przykładem niechaj grosz utracę. 

INNY 
Nie mam grosza przy duszy, a więc kulę kładę, 
Niech żyje wolność! 

INNY 
Aja grosza nie zapłacę 
Za cara życie ... 

INNY 
Może kupujemy zdradę, 
Niech z grosiwa nasz Prezes zda sprawę, czas przyjdzie. 

SZATAN 
Kiedy z przestworzy nas - wiadomo, za co -
W najgłębszą głuszę zesłał Pan, zaiste, 
W której płomienie wieczne się kołacą, 
Ześrodkowane w kręgi swe ogniste, 
Zrobiło się nam, choć aż nadto jasno, 
Trochę niezręcznie, żeby nie rzec: ciasno. 
Jak tu nie zaczną diabli kasłać społem, 
Wiatry wypuszczać górą tudzież dołem; 
Rozdęły piekło kwasy i fetory 
Siarkowe; gazów! całe piekło właśnie, 
I tak się wierzch wybrzusza ziemskiej kory, 
Że, tylko patrzeć, z wielkim hukiem trzaśnie. 
Trzasnął i mamy przewrót; takie życie: 
Dawniejsze dno jest dziś na szczycie. 

STARY KORDIAN 
Świećcie mi pochodnią -
Dzięki ci, Boże, tylko pięć głosów za zbrodnią. 

SCENA 7 

I 
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KORDIAN I 
Więc car zginie ... 

STARY KORDIAN 
Młodzieńcze, pięć kul tylko padło ... 
Stu pięćdziesięciu przeciw zbrodni głosowało ... 

SZYLDWACH (przy wejściu) 
Kto idzie? hasło? 

Milczenie. 

SPISKOWI 
Zginęliśmy! zdrada! 

KORDIAN I 
Ciszej .. . 

SZATAN 
Nie wiedział hasła ... 

PIERWSZY SPISKOWY 
Trup po schodach spada. 

Wszyscy uciekają. 

KORDIAN I 
Jakże mi nagle w oczach życie moje zbladło! 
Najedną kartę przyszłość postawiłem całą, 

A wam wszystkim śmiem długie przepowiedzieć życie, 

We mnie wszystka nadzieja upada i znika; 
Boście z tłumu wysiani jak największe ziarno, 
A tak mali jesteście ... Idźcie! gardzę wami! 
Wy oblicza, on myśli i serce pokaże. 
Kordian ma wartę w zamku tej nocy ... słyszycie? 
Kordian ma wartę w zamku w nocy .. . 

Zegar na wieży bije jedenastą. 
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To z nieba wołanie. 

Wybiega. 

STARY KORDIAN 
Kordianie - stój na Boga, zaklinam .. . Kordianie! 

Wychodzi za nim. 

Scena 8. 

Rodzice, dwoje dzieci, szopkowe postaci Anioła, 
Diabła i Śmierci. 

(śpiew) 

Bożego narodzenia 
ta noc jest dla nas święta. 
Niech idą w zapomnienia 
niewoli gnuśne pęta . 

Daj nam poczucie siły 
i Polskę daj nam żywą, 
by słowa się spełniły 
nad ziemią tą szczęśliwą. 

Jest tyle sił w narodzie, 
jest tyle mnogo ludzi; 
niechże w nie duch twój wstąpi 
i śpiące niech pobudzi. 

Niech się królestwo stanie 
nie krzyża , lecz zbawienia. 
O daj nam, Jezu Panie, 
twą Polskę objawienia. 

SCENA 8 

l 
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O Boże, wielki Boże, 
ty nie znasz nas Polaków; 
ty nie wiesz, czym być może 
straż polska u twych znaków! 

Chłopiec upuszcza szopkę. Uderzony przez Ojca -
placze. Muzyka. 

Scena 9. 

KORDIAN I 
Puszczajcie mię! puszczajcie! jam carów morderca; 
Idę zabijać ... ktoś mię za włos trzyma. 

KORDIAN II 
Słuchaj! ja mówię oczyma. 

KORDIAN I 
Słuchaj! mówię biciem serca. 

KORDIAN II 
Nikogo nie ma, 
Ktoś gada ... 
Nie patrz na mnie, lecz patrzaj, gdzie ja palcem wskażę. 

KORDIAN I 
Palca twego nie widzę, lecz mój wzrok upada 
Tam, gdzie wskazujesz palcem. Widzę jakieś twarze. 
To arabeski, ścienne malowidła. 

KORDIAN II 
Przekonaj się! wpatrzaj się w ściany, 
Ściana gadem się rusza .. . przebrzydła .. . 
Każdy wąż złota ogniem nalany, 
Pierścieniami rozwija się z muru. 
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Kolumny potrząsają wężów zwitych grzywę; 
Sfinksy straszliwe, 
Spełzły z marmuru; 
Sfinksy płaCLąjak dz1eei -węiejak wiatr świs"LC'Lą . 
Nie nastąp na nie ... patrzaj ... wiją się i błyszczą. 

SZATANI I ANIOŁY (chóralny śpiew) 
Jako motyl płocha, powiewna, 
Odleciała od ściany dziewica; 
Może jakaś zaklęta królewna? 
Królewna - lub czarnoksiężnica? 
Przypomnij! widziałeś jej lica, 
Przypomnij! do kogoś podobna, 
Przypomnij! 

ARCHANIOŁ 

Lecz patrz na oczy! nieruchome oczy! 
Gdzie się obrócisz, patrzą za tobą. 

LAURA I 
Czy czujesz woń jej warkoczy? 

KORDIAN II 
Rozgniotłeś węża pod sobą. 
Pękła żmija. 

KORDIAN I 
Jezus Maryja!!! 
Sen zniknął ... Naprzód! naprzód z bagnetem w pierś cara! 

ANIOŁY 

Stój!. .. 

KORDIAN I 
Puśćcie! Boska cięży na mnie kara!... 

KORDIAN II 
Słuchaj! szum głuchy z milczeniem się bije, 
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Jak gdyby wicher wleciał w komnat szyje. 
Niby szum suchego drzewa, 
Niby ulewa 
Grzmi o dachy pałacu ... grzmi... a księżyc świeci! 

KORDIAN I 
Ta komnata srebrnego nalała się blasku, 
Trójnog złoty - korona leży na trójnogu, 
Jest to korona carów dzisiaj - lecz o brzasku 
Ta korona należeć będzie tylko - Bogu ... 
Idźmy! nie mogę oczu odpiąć od korony. 

KORDIAN II 
Patrz dłużej - krew z niej kapie, a pod nią schylony 
Człowiek czarny jak smoła, 
Zajęty pracą ... 

KORDIAN I 
Dwa rogi wytrysły mu z czoła, 
Oczy jak żar - bez powiek. .. 

KORDIAN II 
Skąd on? i na co? 

KORDIAN I 
Skąd? i na co ten człowiek? 

KORDIAN II 
Nie zaglądaj przez okna na ciemną ulicę! 

ARCHANIOŁ 

Z kościoła aż do zamku orszak zmarłych długi, 
Niosą żółte gromnice, 
Wiele trupów ... jeden, drugi, 
Setny, nie przeliczysz więcej ... 
'fysiąc tysięcy ... 
Berła - korony - szaty króleskie. 
Z gromnic dymy niebieskie, 
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Mglą trupom twarze kościane. 
A trumien, ile trupów - każdy niesie trumnę; 
Rzucają pod zamku ścianę, 
Budują wschodów kolumnę, 
Wysoko jak stogi gumien ... 
Trumny się kruszą, 
Lecz tyle trumien! 
Wejść muszą. 

KORDIAN I 
Gdzie idą? 

MEFISTO FEL 
Tu. 

KORDIAN I 
Czy cara trumnami uduszą? 

Przechodzi Szatan. 

KORDIAN II 
Ten człowiek stamtąd wyszedł ... 
Widziałeś? 

KORDIAN I 
Widziałem! 

KORDIAN Il 
Co on tam robił? 

KORDIAN I 
Co on tam robił? 

SZATAN 
Zdławiłem cara - i byłbym go dobił, 
Lecz tak we śnie do ojca mojego podobny. 
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KORDIAN II 
Słyszysz dzwonów jęk żałobny .. . 
Po całym mieście i na wszystkie strony? ... 

KORDIAN I 
Słyszę - dzwony -

ARCHANIOŁ 

Błysk w szybach sali .. . 
Po trumnach wszedł trup i stoi cichy w oknie, 
Gromnicą szyby pali. 
Wiatr zrywa mu płaszcz - a robak w każdym włóknie 
Jak nić biała ... 
Gdzie oczu blask, tam świeci kość spróchniała . 
To trupów kat ... wykona, co uchwalą ... 
Patrz, w okno bije .. . rozbija ... 

KORDIAN I 
Jezus! Maryja! 

ARCHANIOŁ 

Zniknął... trumny się walą 
Jak grom. 

KORDIAN II 
Wracaj, tu czarta dom ... 

KORDIAN I 
Pójdę mimo diabłów głosy, 
Abym się we krwi ochłodził. 
Tłum jakiś drogę zagrodził, 
Przejść nie można ... jak przez kłosy 
Trzeba deptać ... nie roztrącę . 
Widma blade i milczące, 

Jak stooki strażnik pawi, 
Zaglądają w tamte drzwi, 
Gdzie śpi cesarz ... czy ciekawi, 
Jaka barwa carskiej krwi? ... 
Ha ... mówcie ... czy się nie budzi .. . 

172 

Pożarłbym teraz mowę stu tysiąca ludzi... 
Jak w grobie głucho ... 

Słychać dzwon na jutrznię. 

Ktoś mi przez ucho 
Do mózgu sztylet wbija ... 
Jezus Maryja! 

Wchodzi Car. 

CAR 
Cóż to? co to się znaczy ... tu trup jakiś leży ... 
Z bagnetem w ręku, mundur polskich ma żołnierzy, 
Ze szkoły podchorążych. Pewnie stał na warcie 
I szedł do mnie zabijać? .. . Padł na samym progu ... 
Wszak brat mi za nich ręczył? Kusicielu! czarcie! 
Nie natrącaj mi na myśl brata - w każdym wrogu 
Pokazujesz mi brata, nie, to być nie może ... 
O gdyby wstał ten człowiek i przemówił słowo! .. . 
Ciepły ... Wstań! mów! bo szpadą gardło ci otworzę. 
Mów, czy to brat ci kazał? 
Straży! moja straży! 

Wbiegają żołnierze. Car pokazuje na Kordiana. 

Jeśli nie zwaryjował ten żołnierz ... rozstrzelać ... 

Scena 10. 

Szpital wariatów. Żołnierze unieruchamiają 
Kordiana I w kaftanie bezpieczeństwa . 

SZATAN 
Że też nikt, Widząc wariata, 
Nie trafił na tajemnicę 
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Ducha ... całego świata ... 
Że te straszne błyskawice 
Dusz .. . nie odkryły wszystkiego? 

MEFISTO FEL 
Patrz, jaki duch straszliwy i czarny wszedł w niego, 
Jaki duch wielki ... a nic jednakże nie może, 
Przywdział spróchniałe ciało i w tej nowej korze 
Nie wie, jak stąpić ... 

SZATAN 
Gdyby to był duch dewoty, 
To kręciłby wrzecionem i śpiewał godzinki; 

MEFISTO FEL 
Gdyby lichwiarza ... mógłbyś mu pokazać zloty, 
A poszedłby do piekła ... 

SZATAN 
Przez jakież uczynki 
Ma być zbawiony człowiek. .. jeżeli nad ciałem 
Nie trwa laska ... i odeń duchów nie odpędza? 

KORDIAN I 
Ktoś ty jest? brat mój? krewny? 

SZATAN 
Jestem zapaleńcem. 

KORDIAN I 
Musiałeś się więc chyba urodzić dziś rano? 
Wszyscy dotąd mówili, żem jeden na świecie. 

SZATAN 
Ciebie znali, mnie jeszcze dotąd nie poznano, 
Siedziałem sobie cicho zamknięty w sztylecie. 
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KORDIAN I 
Daj mi pić ... mam gorączkę ... słów twych nie rozumiem. 

SZATAN 
Natęż uwagę ... jasno tłumaczyć się umiem, 
Ale natęż uwagę mocno! mocno! mocno! 

KORDIAN I 
Natężyłem ... Znam ciebie ... 

SZATAN 
W godzinę północną 
Wychodziłem z sypialnej cesarza komnaty. 

KORDIAN I 
Cóż tam robiłeś? 

SZATAN 
Ha! nic, polewałem kwiaty ... 

KORDIAN I 
Gadaj ciszej ... czy jakiej nie umiesz modlitwy? 

SZATAN 
Umiem jedną, co ludzi popycha do bitwy. 

KORDIAN I 
Nie chcę ... za głośna będzie, a może bezbożna? 

SZATAN 
To modlitwa turecka, jak księżyc dwurożna, 
Jednym rogiem zabija wroga, drugim siebie ... 

KORDIAN I 
Wszak potrzeba bić wrogów? 

SZATAN 
Wiem o tej potrzebie .. . 
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Naród ginie, dlaczego? - aby wieszcz narodu 
Miał treść do poematu, a wieszcz rym odlewał, 
Aby nieliczną iskrę ognia pośród lodu 
Z pieśni wygrzebał anioł i w niebie zaśpiewał. 
Widzisz, jak cenię wieszczów gromowładne plemię. 

KORDIAN I 
Nie - to nie tak. .. inaczej .. . idź z nieba na ziemię. 

SZATAN 
Rozumiem. Hymn anioła w wieszcza się przelewa, 
Zaśpiewał - naród ginie, bo poeta śpiewa. 

KORDIAN I 
Głupiś! Mów co ze starych testamentów księgi. 

SZATAN 
Faraon, kiedy stanął na szczycie potęgi, 
Śniło mu się, że siedem wypasionych wołów, 
Siedem chudych pożarło. 

KORDIAN I 
Nie! to nie tak było ... 

SZATAN 
Ale tak jest, zapytaj potomka Mogołów .. . 

KORDIAN I 
Mów o czym innym, Pismo święte mię zabiło. 

SZATAN 
Trzy są elementa, 
Które składają rozum, trzy wielkie myślniki. 
Przez nie wytłumaczona jasno Trójca Święta. 
Myślnik jedność - urodził wielości liczniki, 
Z nieskończoności starszej, określność wypływa; 
A związek między niemi, myśl, co porównywa, 
Jest trzecim elementem, z trzech trójca się składa; 
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Bez wyobrażeń liczby, wnet jedność upada; 
Bez określności bytu nieskończoność niknie; 
Więc jedna równa drugiej jak Ojciec Synowi, 
Względność ich dała życie świętemu Duchowi, 
A wszystkie trzy idee są trójcą - rozumem. 

KORDIAN I 
Napełniłeś mi uszy oceanu szumem, 
Mam gorączkę ... Człowieku, co prawisz u kata? 

SZATAN 
Wyleczę ciebie ... Teraz o stworzeniu świata, 
Czy o stworzeniu ludów ... Świat przed ludźmi ginie; 
Ziemia to orzech w chmurnej zawarty łupinie. 
Bóg przez sześć dni wiekowych stwarzał ziemskie ludy. 
W pierwszym dniu stworzył państwo modlące się Judy, 
To była ziemia, na niej wyrosły narody. 
W drugim dniu porozlewał wschodnich ludów wody, 
W trzecim - jak drzewa greckie wyrosły plemiona; 
W czwartym dniu zaświeciło z gór Sokrata słońce; 
W piątym wzleciały orłów rzymiańskich znamiona, 
To były ptaki - a na dnia piątego końce, 
Padła noc wieków średnich, długa, zachmurzona, 
W szóstym człowieka zlepił Bóg ... 

MEFISTO FEL 
Napoleona? 

SZATAN 
Dziś dzień siódmy, Bóg rękę na rękę założył, 
Odpoczywa po pracy, nikogo nie stworzył. 

KORDIAN I 
Łżesz, podły! Każdy człowiek, który się poświęca 
Za wolność - jest człowiekiem, nowym Boga tworem. 

SZATAN 
Cha! cha! wolność gancarskie koło dziś pokręca, 
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Dobrze mówisz, te koło nowym idzie torem, 
Wyda gliniany garnek. 

KORDIAN I 
Wyda wielkich ludzi!. .. 
SZATAN 
Widzisz, jak ci się płomień gorączkowy studzi, 
Ten człowiek szedł tu moim śladem . 

Zawołam go. 
Dwóch widzisz, za lud cierpią oba; 
Ajak cierpią, powiedzą; abyś sam ocenił ... 

Otwiera się przestrzeń szpitala. Tłum chorych. 
Szatan do Wariata z rozkrzyżowanymi rękoma 

Bracie! powiedz mi, coś ty za wielka osoba? 

PIERWSZY WARIAT 
Jam nie osoba, jam się dawno w krzyż zamienił. 
Ja byłem krzyżem w Chrystusa męce, 

Do mnie zmarłego przybili; 
Ajam go zamiast ćwieków unosił za ręce, 
Jak małe dziecię, gdy kwili. 
Jestem krzyżem; gdy papież daje krzyża drzewo, 
Nie wierzcie! - ja mam nogi, rękę prawą, lewą, 

Nic ze mnie nie ubyło, niech kto części liczy ... 
Boże! odwróć ode mnie ten kielich goryczy. 

SZATAN (do Kordiana) 
Widzisz, on się poświęcił za lud. 

KORDIAN I 
Zwaryjował! .. . 

SZATAN (do Drugiego Wariata) 
A ty, czemuś tak ręką w niebo wygórował? ... 
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DRUGI WARIAT 
Ciszej mów! nieba sufit lazurowy 
Trzymając na tej dłoni, zasłaniam świat cały. 
Niebo, słońce, księżyc biały, 
Chcą upaść ludziom na głowy; 
Lecz ja stoję pod nieba nachylonym stropem, 
Znużony, tęskny, bezsenny. 
Módlcie się do mnie, jam zbawca codzienny, 
Zasłaniam ludy przed nieba potopem ... 
Śpijcie, ludzie! dobrej nocy! 

SZATAN 
A cóż? to wielki człowiek! za lud się poświęcił! 

KORDIAN I 
To wai:yjat! ... 

SZATAN 
Bluźnierstwa rzucasz z ustnej procy! 

KORDIAN I 
To waryjaty oba! i tyś sam mózg skręcił. 

SZATAN 
A cóż wiesz, że nie jesteś jak ci obłąkani? 
TY chciałeś zabić widmo, poświęcić się za nic. 
O! złota rybko w kryształowej bani, 
Tłucz się o twarde brzegi niewidzianych granic; 
Mały kryształ powietrza, w którym pluszczesz skrzelą, 
Jest wszystkim, a świat cały nicości topielą. 

KORDIAN I 
Myślę. 

SZATAN 
Więc świat jest myślą twoją. 

KORDIAN I 
Cierpię. 
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SZATAN 
Nie myśl. 

KORDIAN I 
Nie mogę ... 

SZATAN 
Możesz, sposób niemyślenia przemyśl, 
Oszalej, będziesz świętym w Stambule. 

KORDIAN I 
Szatanie! 
Przyszedłeś tu zabijać duszy mojej duszę; 
Ostatni skarb wydzierasz, własne przekonanie; 
Ostatni promień gasisz. 

SZATAN 
Glinę boską kruszę ... 

KORDIAN I 
Niechaj Bóg litościwy wyrwie z twej paszczęki. 

Wielki Książę Konstanty wpada z żołnierzami 
i wskazuje na Kordiana. 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Wziąć go, prowadzić zaraz na śmierć i na męki! 

Scena 11. 
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Plac Saski. Wojsko polskie, jeszcze nie ustawione ... 
Car, Wielki Książę Konstanty. Z dala naokoło placu 
lud warszawski. 

WIELKI KSIĄŻĘ (komenderując) 
Do frontu! równać front!... 

CAR 
Zdrowiście, dzieci? 

GŁOS ŻOŁNIERZY 
Z łaski Boga zdrowi. 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Cha! cha! Carze, lubisz konne sztuki? 
Pokażę ci ogromny skok. .. Znieść karabiny, 
Ustawić w piramidę, posczepiać za kruki 
Ostrzem do góry - związać jak snopy, jak trzciny. 
Teraz, psie! siadaj na koń ... i leć z nim do diabła. 
'fy milczysz ... co? Na widok dusza ci osłabła? 
Myślisz, że się zlituję. - Wszak poświęcam konia, 
Konia poświęcam, słyszysz? A ciebie? No! w drogę! 
No, posłuchaj, Lachu, wstydem płonę ... 
Mówiłem o Polakach, że chłopy szalone, 
Gotowi z królewskiego zamku w Wisłę skoczyć ... 
Skacz! bo każę cię w lochy Karmelitów wtłoczyć! 
No, Lachu! jeśli żywy przeskoczysz bagnety, 
To daruję ci życie ... 
Boi się hołota! 

CAR 
Jeśli o to ci chodzi, ręczę, że choć zdrowy 
Jako ptaszek przelecisz nad las bagnetowy 
To kule cię nie miną ... Książę, on się boi!.. 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Widzisz! więc car zaręczył ... zginiesz ... martwy stoi!. .. 
Żołnierze! kto z was skoczy, dam krzyż świętej Anny, 
Świętego Stanisława ... jeśli wyjdzie ranny, 
'fysiąc złotych pensyji ... tysiąc - dwa tysiące, 
Cztery tysiące ... O, wy psy! nie psy - zające! 

Polaki ... 
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KORDIAN I 
Niech mi konia podadzą ... 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Ku ruta! 
O, gdyby on przeskoczył!. .. 

CAR 
Ten człowiek wart knuta. 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Słuchaj! Ja chcę, niech przeskoczy! 
Patrz! patrz! piasku chmura! 

Kordian II przefruwa nad sceną. 

Nie widzę ... Spinaj konia! Ha! przeskoczył... 

ŻOŁNIERZE (krzyczą) 
Urra! 

Żołnierze przyprowadzają Kordiana. 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Cóż ci, mój druhu? No! no! chwat młodzieniec! 
Nieprawda, koń mój żartki? skacze jak szaleniec? 
Musiałeś nie czuć skoku? - Wasza mość cesarska 
Widziałeś. - Odprowadzić konia, niech wyparska. -

do Kordiana 

Ręczę za twoje życie .. . idź! tyś chory? senny? 
Wziąść go ... odnieść do łóżka ... 

Odprowadzają Kordiana. 

CAR 
Złożyć sąd wojenny, 
Godził na moje życie ... Rozstrzelać ... 
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WIELKI KSIĄŻĘ (wesoło) 
Trębacze! 
Niech grają Dąbrowskiego, książę sam poskacze ... 

CAR 

Tańczy kozaka do „Mazurka Dąbrowskiego". 
Polacy odpowiadają mazurem. Pojedynek. Wielki 
Książę pada wyczerpany tańcem. 

Kostusiu! co słychać? 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Wasza cesarska mość ... niech .. 

CAR 
Nie możesz oddychać? 
Widać, żeś się tu spieszył? czemuż ci tak śpieszno? 
Zapewne mi przynosisz jaką wieść pocieszną? 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Ha, wasza cesarska Mość ... kazałeś ... 

CAR 
Mów śmiało ... 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Rozstrzelać ... Ha! 

CAR 
Tak mi się, bracie, podobało ... 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Niech wasza cesarska Mość odwoła! niech raczy 
Odwołać wyrok śmierci. 

CAR 
Książę; co to znaczy? 
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WIELKI KSIĄŻĘ 
~roszę waszej cesarskiej mości, niech ten człowiek 
Zyje ... Nie traćmy czasu - chwili, mgnienia powiek. 

CAR 
Bracie, mówmy szczerze, 
Chcesz ocalić Kordiana? 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Chcę! chcę! chcę! 

CAR 
I właśnie 
Dlatego zginie. 

WIELKI KSIĄŻĘ 
Co? Co? 

CAR 
Bracie, skończmy waśnie, 
Spać mi się chce ... 

Z dala widać Kordiana przed plutonem żołnierzy. 
Lud śpiewa „Pieśń Nieznajomego". 

PIERWSZY Z LUDU 
Patrz! teraz kat nad głową łamie lśniącą szpadę. 

DRUGI Z LUDU 
Jaki to krzyk? czy krzyknął? 

PIERWSZY Z LUDU 
Nie, usta ma blade 
I ni~ nie mówi - ale gdy kat szpadę łamał, 
Jakiś starzec padł z jękiem, może stary sługa? ... 

DRUGI Z LUDU 
Więc mu wzięli szlachectwo .. . 
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TRZECI Z LUDU 
Dekret dobrze skłamał: 
On jako chłop nie pójdzie do chłopskiego pługa, 
Pług po nim orać będzie ... 

MEFISTO FEL 
On jednak. .. Cezar polski... śmiały, dumny, 
Podobny dawnym rycerskim półbogom, 
Przeciwko trumnom i przeciwko trwogom 
Szedł naprzód słysząc głośno bicie łona. 
Nieprawdaż, krwawcze? ... że ci ta czerwona 
Trumna zabiegła nieraz w oczach drogę 
I rzekła tobie: „Stój" - a ty: „Nie mogę". 
O tak, na sercu położywszy rękę, 
Patrzajcie ... o tak. .. i poszedł na mękę, 
Choć mógł ominąć. 

PIERWSZY Z LUDU 
Chcą zawiązać oczy -
Nie pozwolił ... 

DRUGI Z LUDU 
Oficer wystąpił po przedzie ... 
Już ma komenderować ... coś mi serce tłoczy! 
Podnieśli broń do oka .. . 

KRZYK W TŁUMIE 
Stój, Adiutant jedzie! .. 

PIERWSZY Z LUDU 
Oficer go nie widzi ... rękę podniósł w górę. 

Rozbrzmiewają jednocześnie „Mazurek Dąbrow
skiego': „Boże, coś Polskę", „Niech żyje polski król", 
słychać także „Nic się nie stało, Polacy, nic się nie 
stało': „Etiudę Rewolucyjną" Chopina. Z muzycz
nego chaosu wylania się „Pieśń Nieznajomego" 
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śpiewana przez Mefistofela. Nie słychać strza
łów, a koszule Kordianów czerwienieją. 

PIERWSZY Z LUDU 
Kto to śpiewał? 

DRUGI Z LUDU 
Śpiew huczał we mnie i pode mną ... 

TRZECI Z LUDU 
Idźmy do domu ... 

CZWARTY Z LUDU 
Jest coś strasznego .. . 

PIĄTY Z LUDU 
Tak ciemno ... 

ARCHANIOŁ 

Wskazówka w dół opadła. Oddał ducha. 

SZATAN 
Ha, dokonało się. 

ARCHANIOŁ 

Skonało. Koniec. 

SZATAN 
Że niby czego "koniec"? Głupie słowo! 
Koniec to nicość. W "końcu" sensu mało: 
To tak, jak gdyby nigdy nie powstało, 

A jednak, złudne bycie krąży w kole. 
Co do mnie, ja już wieczną pustkę wolę. 

STARY KORDIAN 
Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, 
Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj ... 
Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, 
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A stanę się tej myśli narzędziem, zegarem, 
Na twarzy ją pokażę, popchnę serca biciem, 
Rozdzwonię wyrazami, i dokończę życiem . 
Nieście mię, chmury! nieście, wiatry! nieście, ptacy! 

ARCHANIOŁ 

Siadaj w mgłę - niosęć .. . 

SZATAN 
Oto Polska - działaj teraz! ... 

koniec 

SCENA 11 187 



spis ilustracji 

strona 14 

Portret cara Mikołaja I, mal. Wasilij Andriejewicz Tropinin 1826, 

olej na płótnie , Muzeum Sztuki w Sewastopolu I Bridgeman lmages. 

strona 19 

Przegląd wojsk przez cara Mikołaja I, wielkiego księcia Konstantego 

i Józefa Załuskiego, rys. Stanislaw Kuciński, po 1825, litografia, CBN 

Polona - Biblioteka Narodowa w Warszawie. 

strona 24 

Portret Piotra Wysockiego, rys. Jan Nepomucen Żyliński , 183(}-1832, 

litografia, CBN Polona - Biblioteka Narodowa w Warszawie. 

strona 29 

Koronacja cesarzowej i królowej Aleksandry przez Mikołaja I w Zamku 

Królewskim w Warszawie 24 maja 1829, mal. Antoni Brodowski, 1829, 

olej na płótnie. © Krzysztof Wilczyński, Muzeum Narodowe w Warszawie. 

strony 36--39 

Spisek koronacyjny (akt Ili Kordiana) Juliusza Słowackiego. Oprac. scen. 

Juliusz Osterwa, dek. Wincenty Drabik, muz. Adam Dołżycki. Prem. 28 XI 

1930. Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

strony 4(}-41 

Strona obsadowa i okładka programu Spisek koronacyjny (akt Ili Kordiana) 
z 1930, CBN Polona - Biblioteka Narodowa w Warszawie. 

188 

strony 44-49 
Juliusz Słowacki Kordian . Reż. Erwin Axer, współpr. reż. Jerzy Kreczmar, 
scen. Władysław Daszewski, ilustr. muz. Zbigniew Turski. Prem. 22 IV 1956. 

Fot. Edward Hartwig, Franciszek Myszkowski I Archiwum Artystyczne 

Teatru Narodowego w Warszawie. 

strony 5(}-51 
Strona obsadowa z programu Kordiana z 1956 roku. Archiwum 

Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

strony 54-55 
Juliusz Słowacki Kordian . Reż. i dek. Kazimierz Dejmek, kost. Aniela 

Wojciechowska, ilustr. muz. w wyborze i oprac. Jerzego Dobrzańskiego 
i Jacka Sobieskiego. Prem. 16 XI 1965. Fot. Franciszek Myszkowski I 
Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

strony 56--57 
Strona obsadowa z programu Kordiana z 1965 roku. Archiwum 

Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

strony 6(}-63 
Juliusz Słowacki Kordian . Reż. i dek. Kazimierz Dejmek, kost. Aniela 
Wojciechowska, ilustr. muz. w wyborze i oprac. Jerzego Dobrzańskiego 
i Jacka Sobieskiego. Prem. 21 111967. Fot. Franciszek Myszkowski I 
Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

strony 64--65 
Strona obsadowa z programu Kordiana z 1967 roku. Archiwum 

Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

strony 68--69, 71 
Juliusz Słowacki Kordian . Reż. Adam Hanuszkiewicz, scen. Xymena 

Zaniewska, muz. Andrzej Kurylewicz. Prem. 30 11970 w Teatrze 
Powszechnym, od 4 1111970 w Teatrze Narodowym. Fot. Franciszek 
Myszkowski/ Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

strona 70 
Strona obsadowa z programu Kordiana z 1970 roku. Archiwum 

Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

strona 74 
Portret Juliusza Słowackiego, rys. James Hopwood, 1838, staloryt, CBN 

Polona - Biblioteka Narodowa w Warszawie. 

189 



strona 78 

Król Stanisław August Poniatowski, mal. Jan Chrzciciel Lampi, 1788-1789, 
olej na płótnie . © Krzysztof Wilczyński , Muzeum Narodowe w Warszawie. 

strony 80-81 

Operalnia saska w Warszawie (przekrój podłużny) . © Sii.chsische 

Landesbibliothek - Staats- und Universitii.tsbibliothek w Dreźnie. 

strona 82 

Operalnia saska w Warszawie (przekrój poprzeczny), rys. Szymon 

Bogumił, ok. 1765, CBN Polona - Biblioteka Narodowa w Warszawie. 

strona 87 

Afisz przedstawienia Natręci Józefa Bielawskiego, granego 26 listopada 
1765 roku, Muzeum Teatralne w Warszawie. 

strony 91-119 

Portrety twórców przedstawienia. Fot. Andrzej Georgiew. Archiwum 
Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie. 

190 

dyrektor Krzysztof Torończyk 

dyrektor artystyczny Jan Englert 
z-ca dyrektora ds. technicznych Mirosław Łysik 

pełnomocnik dyrektora ds. produkcji - kierownik techniczny 

Zbigniew Kośka 
kierownik literacki Tomasz Kubikowski 

główny brygadier sceny Lech Orzechowski 
starsi mistrzowie montażyści Wojciech Wawer, Jacek Wiśniewski 

kierownik zespołu rekwizytorów Jacek Czuba 
kierownik zespołu garderobianych Agnieszka Chojnowska 

kierownik zespołu charakteryzatorów Joanna Konarska 

główny oświetleniowiec Zbigniew Szulim 

główny akustyk Mariusz Maszewski 
główny specjalista zespołu obsługi urządzeń scenicznych Wojciech Hulewicz 

kierownik zespołu pracowni kostiumów Anita Trzaskowska 

kierownik pracowni krawieckiej damskiej Anna Urbańska 
kierownik pracowni krawieckiej męskiej Kazimierz Puchalski 

kierownik zespołu pracowni dekoracji Julia Cieślak 
kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej Edmund Kwiatkowski 

kierownik pracowni stolarskiej Grzegorz Jończyk 

kierownik pracowni modelatorsko-malarskiej Jarosław Wyszyński 

kierownik zespołu tapicerskiego Sylwester Bożym 

kierownik muzyczny Mirosław Jastrzębski 

kierownik działu literackiego Paweł Płoski 

kierownik działu promocji Anna Pękala 
kierownik impresariatu Adriana Lewandowska 

kierownik działu organizacji pracy artystycznej Barbara Rusznica 

191 



redakcja programu 

Marcin Rochowski 

projekt graficzny 

Kamila Schinwelska, Marcin Gwiazdowski I ELIPSY 

kasy 

plac Teatralny 3 (tel. 22 69 20 610) 

wt.-sob. 11.00-14.30 i 15.00-19.00 lub do rozpoczęcia przedstawienia 

nd. od 16.00 lub na 2 godz. przed przedstawieniem 

ul. Wierzbowa 3 (tel. 22 69 20 807) na godzi nę przed przedstawieniem 

sprzedaż biletów online: www.bilety.narodowy.pl 

rezerwacja tel. 22 69 20 604, 22 69 20 664 
www.narodowy.pl 

Teatr Narodowy 

pl. Teatralny 3 

00-077 Warszawa 

Partner 

• egzemplarz bezpłatny 

cena programu: 15 zł (w tym VAT) 
ZE ZBIORÓW 

Instytutu Tea„:. nego 




