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Prapremiera dramatu poetyckiego Ju

liusza Słowackiego „Ksiądz Marek" 

odbyła się w Krakowskim Teatrze Miej

skim, 29 listopada 1901 roku za dy-

rekcji Józefa Kotarbińskiego 

Ostatnia prapremiera Kotarbińskie

go dramatu Słowackiego to „Ksiądz 

Marek", w którym dyrektor grał tytu

łową rolę. Skrócony o około tysiąc 

wierszy - wystawiony on był staran

nie i grany 9 razy. Siemaszkowa, jako 

Judyta, była znakomita, wydawała się 

widzom idealnie doskonałym wciele

niem myśli poety. Nadała swojej roli 
wiele siły, ekspresji i gorącego prze

jęcia, uczyniła ją jednolitą i przekony

wującą . Mielewski, w roli Kossakowskie

go, interesujący szczególnie przed wy

klęciem, był buńczuczny, zawadiacki i 

gwałtowny, jednak bez „rubasznego 

realizmu" . Kotarbiński potraktował rolę 

deklamacyjnie - widz pozostał obojęt

ny wobec tej postaci. Nadomiar od 

początku mówił bardzo głośno, co po

zbawiło go możliwości wzmacniania 

głosu później i spowodowało mono

tonność. Ostatnia odsłona spotkała 

si~ z największymi zarzutami jako zu

pełnie nie realistyczna: „tak może wy
glądać a p ot e o z a w teatrze, ale 

nie bunt oszalałego od zarazy żołdac
twa" 

Jerzy Got 

JULIUSZ SŁOWACKI 
(1809-1849) 

indeks utworów 

dramatycznych 

7829 Mindowe 

1830 Maria Stuart 

1832 Beatriks Cenci (do roku 1840) 

1834 Kordian, Balladyna 

1835 Horsztyński 

1839 Lilla Weneda, Mazepa 

1841 Jan Kazimierz 

1842 Złota czaszka 

1843 KSIĄDZ MAREK, Książę Nie-

zlomny, Fantazy, Sen srebrny Sa-

lomei 

1844 Zawisza Czarny, Agezylausz 

1845 Samuel Zborowski 
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Kazimierz Pułaski 

KONFEDERACJA BARSKA (1768-1772) , 
zbrojn y związek szlachty, zawiązany 

29 lu tego 1768 roku w Barze na Po

dolu pod hasłem obrony dawnych wol

ności szlacheckich i ni epodległości 
Polski, przeciw królowi, dysydentom i 

Rosji . Zawód, jaki spotkal uczestników 

konfedera cji radomskiej ze strony Rosji 

(pozosta wienie na tronie polskim Sta

nisława Augusta Poniatowskiego, za
chowanie częsc1 reform 1764-1766), 

samowola wojsk rosyjskich, akty prze

mocy dokonywane przez Repnina oraz 

popieranie dysydentów - wywolywały 

powszechną nienawiść do polityki ro
syjskiej. 
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Konfederacji przewodziła grupa 

konserwatywnych magnatów (Adam i 

Michał Krasińscy , Józef Pułaski), wy

suwających program powrotu do daw

nych wolności, detronizacji Stanisława 

Augusta i oddanie tronu Wettinom; 

zwalczali oni wszelkie reformy naru

szające uprzywilejowane stanowisko 

polityczne magnaterii, przeciwstawiali 

się równouprawnieniu dysydentów. 

Walki miały charakter wojny domowej, 

wobec występowania przeciw konfede

racji wojsk królewskich; główni e jed

nak w tlumieniu ruchu konfederackie

go brały udział wojska rosyjskie. Kon

federacja barska objęła stopniowo 

tereny Ukrainy (gdzie została zahamo

wana przez antyszlacheckie powsta

nie chłopskie tzw. koliszczyznę), jak 

również Małopolski, Litwy i Wielkopol

ski. 

Naczelna władza konfederacji bar

skiej, tzw. Generalność (z siedzibą w 
Preszowie w Słowacji , później przenie

siona do Cieszyna), złożona z przed

stawicieli różnych koterii magnackich, 

og !o siła 22 paździ e rnika 1770 akt bez

królewia a 3 listopada 1771 r. konfe

deraci dokonali nieudanej próby por

wania króla . Liczono na pomoc Turcji, 
Francji, Austrii i Saksonii, a nawet 

Prus. Pod wpływem dyplomacji fran

cuskiej Turcja w 1768 roku wypowie

działa wojnę Rosji (tzw . polską wojnę) 

żądając wycofan ia wojsk rosyjskich z 

Polski oraz cofnięcia gwarancji i praw 

dla dysydentów; Francja ograniczyła 

się do wysłania w 1770 roku do Polski 

instruktorów wojskowych (m.in . Ch. F. 

Dumouriez). Cztery lata trwały walki 

z wojskami rosyjskimi przynoszące 

konfederatom przewazn1e klęski; ta

_lentem wojskowym wyróżni/ się Kazi-
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mierz Pułaski Sawa-Caliński. Obroną 

i upadkiem placówek konfederackich: 

L'anckorony, Tyńca i Częstochowy (bro
niącej się aż do 18. VIII. 1772 r.) za

kończyły się walki partyzanckie. 
Konfederacja barska broniła prze

żytych, zacofanych form ustrojowych i 

nietolerancji wyznaniowej, a kierujące 

nią skłócone koterie magnackie wyka
zały nieudolność polityczną i egoizm; 

równocześnie jako ruch masowy kon
federacja zaktywizowała szlachtę w wal

ce o niepodległość kraju i rozbudziła 

patriotyzm; wznieciła też za granicą 

sympatię dla Polski oraz zainteresowanie 
się jej sprawami. Mocarstwa sąsiednie 

wykorzystały konfederację barską, aby 

oskarżyć Polskę o anarchię i dokonać 
w 1772 roku pierwszego rozbioru 

Polski. 

Jerzy Michalski 

• 

KSIĄDZ MAREK 

według dramatu Juliusza Słowackiego 

w spektaklu wykorzystano fragmenty 
powieści J. P. Marata „Przygody mło
dego hrabiego Potowskiego" w prze

kładzie Jerzego Łojka 

Opracowanie dramatyczne: 

Reżyseria: 

MACIEJ Z. · BORDOWICZ 

Scenografia: 

!WONA ZABOROWSKA 

Opracowanie muzyczne: 

BOGDAN PAWŁOWSKI 

Asystent reżysera : 

BOGDAN KOPCIOWSKI 

Układ pantomim: 

BOHDAN GtUSZCZAK 

Premiera na scenie Teatru Powszech

nego w Łodzi dnia 8 maja 1971 roku. 
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Marat 

Towarzysz 

Starościc 

Regimentarz 

Marszałek 

Ksiądz Morek 

Artylerzysto 

Ksiądz Przełożony 

Robin 
Judyto 

Judyto li 
Judyto Ili 

Kossakowsk i 
Jozefot 

Cechowy 

Bojwił 

Kreczetnikow 

Oficer 

Branecki 

Adiutant 

Raportowy 

Kazimierz Puloskr 

Moskal 

Srastry Zakonne 

przy egremplorzu : 

I rena Bo ryła. 

to 

Obsada: 

l 
Jerzy Przybylski 

Tadeusz Sobora 

Bohdan Sobiesiak 

Bogdan Kopciowski 

Janusz Mazanek 

Bogdan Wiśniewski 

Jerzy Szpunar 

Antoni Żukowski 

Włodzimierz Skoczylas 

Janino Borońska 

Tereso Ko/udo 

Jadwigo Siennicka 

Janusz Kubicki 

Michał Szewczyk 

Aleksander Fogiel 

Brunon Bukowski 

Ryszard Sobolewski 

Andrzej .Jędrzejewski 

Zbigniew Niewczas 
Andrzej Łągwo 

Zbigniew Geiger 

{
Leon Niemczyk 

Lucjan Wiernek 

Morion Wojtczak 

f 
Wiesławo Grochowska 

Ewo Krzyńsko 

l. Alicjo Sobieraj-Staszewska 

Morio Wawszczyk . 

przedstawienie prowadzi: 

Kazimierz Michlewski 
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JEAN-PAUL MARA (tak się nazy

wał; francuską pisownię swego nazwi

ska Marat przyjął dopiero jako czło

wiek dojrzały) urodził się dnid 24 ma

ja 1743 roku w Boudary w hrabstwie 

Neufchotel, na terytorium znajdującym 

się ówcześnie pod panowaniem pru s

kim . Mając lat 16 opuścił dom rodzin

ny, był przez pewnen czas precepto

rem dzieci w domu niejakiego pana 

Nairac w Bordeaux, potem około roku 

1762 przeniósł się do Paryża . Doryw

czo studiował filozofię i literaturę, za

czytywał się dziełami Jeon-Jacques 

Rousseau. Około roku 1765 wyjechał 

do Anglii; miał spędzić na Wyspach 

Brytyjskich oż jedenaście lat. 

12 

Jean-Paul Marat studiował medycy

nę i weterynarię na uniwersytecie św. 

Andrzeja w Edynburgu. Dyplom dok

tora medycyny uzyskał tam dnia 30 

czerwca 1775 roku. Żył z medycyny, 

ole pasjonował się przede wszystkim 

zagadnieniami politycznymi. Od chwili 

opuszczenia Francji pracował nad 

dziełem, które miało być bezlitosną 

analizą i krytyką rządów absolutystycz

nych, miało obnażyć mechanizm wszel

kiego despotyzmu. Były to „Kajdany 

niewolnictwa" (The Chains of Slavery), 

które Marat wydał wreszcie po angiel

sku w kwietniu 1774 roku. Gwałtownie 

zaatakował w tej książce instytucję 

monarchii, obnażył polityczny, spo

łeczny i moralno-obyczajowy rozkład 

ustroju, który później nazywany będzie 

ancien regime'm. Już wtedy ujawnił 

swoją nieubłaganą konsekwencję ideo

wa i polityczną, dzięki której odegra 

taka rolę w latach 1791-1793. Jest 

bardzo znamienne, że po dwudziestu 

prawie latach (1793) wydal tę książkę 

w języku francuskim, nie zmieniwszy 
w tekście właściwie ani słowa - do

świadczenia polityczne rewolucji w peł

ni potwierdziły jego poglądy. 

Pisał również 'o zagadnieniach fi

lozoficznych; wydał w roku 1773 Esej 

o człowieku (Essay on Man, being on 

Attempxt to investigate the Principles 

and Laws of reci proca I Influence of 
the Soul and the Body). Przez cały 

czas śledził bacznie wydarzenia na 

kontynencie, starał się przewidzieć 

rozwój wypadków i wpływ konflikt6w 

politycznych i wojennych na losy wiel

kich monarchii Europy. 

Interesował się również - i to bar

dzo gruntownie - sprawami Rzeczypo

spolitej. Nie wiemy, czy miał większe 
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ambicje ściśle literackie, czy wiązał 

jakieś nadzieje z powieścią, ·którą za

czął pisać (i zapewne ukończył) w 

drugiej połowie 1771 roku. Akcję 

umieścił w dalekiej Polsce, bohatera

mi uczynił Polaków, splótł dość zręcz

nie wątek miłosny z problematyką po

lityczną, chociaż fabuła, którą wykom

binował, nie była zbyt złożona czy wy

myślna . Powstała powieść, „Przygody 

młodego hrabiego Potowskiego, ro

mans serca". Marat wrócił do Francji 

w roku 1776. Przez kilka lat był leka

rzem w regimencie gwardii hrabiego 

<il'Artois (brata Ludwika XVI, a póź

n1eiszego króla Francji Karola X). 

Praktykował w Paryżu, zdobył nawet 

pozycję wziętego i modnego lekarza. 

Nie ożenił się, prowadził życie raczej 
samotne, chociaż zgodnie z obycza

jem epoki nie stronił oj uciech. 

Usiłował zajmować się pracą na

ukową; prowadził eksperymenty fizycz

ne w dziedzinie optyki i zjawisk elek

trycznych, ogłosił kilka oryginalnych 

rozpraw z zakresu fizyki doświadczal

nej, które jednak nie zdobyły uznania 

Akademii. Wracał często do proble

mów filozofii, rozważał kwestie etyczne 

i psychologiczne. Wtedy właśnie pow

stały jego LISTY POLSKIE (Les Lettres 

Polonaises). 

Marat nazywał się chętnie „Przy

jacielem Ludu", Tym właśnie mianem 

ochrzcił swoje czasopismo, które za

czął wydawać 12 września 1789 roku: 

„L'Ami du Peuple". Małe stroniczki 

„Przyjaciela Ludu" zapełniał prawie 

wyłącznie własną publicystyką. Pisał o 

wszystkich palących problemach poli

tycznych, w tonie ostrym i bezwzględ

nym, nie oszczędzając nikogo spe-
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śród jawnych i zamaskowanych wro

gów Rewolucji. 

W ciągu trzech lat (do połowy 

września 1792 roku) Marat wydał aż 

685 numerów „Przyjaciela Ludu". Pa

rokrotnie wytyczano mu procesy sądo

we; dwa razy musiał zawieszać wy

dawanie „Przyjaciela Ludu" i uciekać 

do Anglii. W Londynie spędził kilka 

miesięcy roku 1790, a potem jesień, 

zimę i wiosnę roku 1791/1792. 
Wrócił do Francji w chwili, gdy 

rozpoczynała się wojna w obronie re

wolucji przed armiami dworów wie-

deńskiego berlińskiego. 

We wrześniu 1792 roku Marat zo

stał wybrany do nowego przedstawi

cielstwa narodowego - Konwencji. Po 

raz pierwszy otrzymał oficjalną funkcję 

obywatelską, umożliwiającą mu bezpo

średnie oddziaływanie na decyzje po

lityczne władz rewolucji. W swoich 

wspaniałych przemówieniach demasko

wał dwulcowość i opieszałość przed

stawicieli :Żyrondy, stronnictwa boga

tej burżuazji miast prowincjonalnych, 

żądających utrzymania za wszelką 

cenę „porządku" i poszanowania wła

sności. Wspólnie z Dantonem i Robe

spierre'em kierował oczyszczone z ele

niamentów oportunistycznych ugrupo

wania jedwabników i kordelierów do 
walki o pełnię władzy. 

Ostatnie dziesięć miesięcy życia 

Marata wypełnione były bez reszty 

walką o całkowite zwycięstwo radykal
nego nurtu rewolucji. 

Marat był już od dawna cieżko 

chory; cierpiał na niezidentyfikow~ną 
ostrą chorobę skóry; silne bóle głowy 

łączyły się u niego z gwałtownym 

swędzeniem całego ciała. Pracował 

całymi dniami w wannie wypełnionej 
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chłodną wodą, a przykrytej swojego 

rodzaju blatem, na którym rozkładał 

papiery. Zżerał go niepokój o losy 

rewolucji. .. 
Dwukrotnie Simona tvrard, 29-let

nia nieślubna żona Marata, odpra

wiała od drzwi nieznaną dziewczynę. 

Karolina Corday dostała się przed 

oblicze „Przyjaciela Ludu" dopiero o 

godzinie pól do ósmej wieczorem. 

Pchnęła nożem znieriawidzonego „po

twora". 

W ciągu kilku minut Marat skonał 

w drewnianej wannie, zalewając krwią 

korektę ostatniego numeru swojego 

„Publicysty". 

Jerzy Łojek 
„Marat i jego pow1esc 
o Polsce" (fragmenty) 

KRONIKA 

16 marca br. została podpisa~a umo

wa o wymianie artystycznej pomiędzy 
teatrami Powszechnym z Łodzi i Na
rodowym z Craiova (Rumunia). 

Na zdjęciu: dyrektor Teatru w Craiova, 

Aleksander Dinca ; Dyrektor Teatru 
Powszechnego, Roman Sykała . 
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PAŃSTWOWY TEATR 
POWSZECHNY 

Łódź, 
ul. Obrońców Stalingradu 21, 

tel. 350-36, 238-87 

Kierown ik Techniczny 
MARIAN BINKOWSKI 

Główny Ks i ęg owy 

ERZY LENARCI Ń S KI 

Kierownik Biura Organizacj i W idowni: 
MIECZYSŁA W KWINKOWS K I 

Kierownik Dzia łu Ogólnego 
!RENA MISZCZA K 

Ki erownik Gospodarczy 
TERESA KUCUC H A 

Kierownik zaopa trzenia 
EWA CA B A N 

Pracownia ś lusarska 

ó Z E F p K O R A 

Brygadier Sceny 
STEFAN O L CZA K 

Pracownia stolarska 
H E N R Y K G A Ł Ę -S K I 

Pracownia malarska 
IGNACY KOŁODZIEJCZYK 

Pracownia modelarska 
GERT P YD E 
TADEUSZ PAUL 

Pracownia tapicerska 
CZESŁAW FIGURSKI 

Pracownia krawiecka 
WŁADYSŁAW MURAS 

Pracownia szewska 
H E N R Y K KISZKA 

Pracownia perukarska 
STANISŁAW SIEMIŃSKI 

Kierownik oświetlenia 

M A K S K E M P A 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obroń · 
ców Stalingradu 21. tel. 350-35. Przyjmuje 
zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

(na miesicq wcześniej w godz. 10-17) 
Kasa Teatru Powszechnego czynna cały tydzień 
od godz. 10-13 i od 16 do rozpoczęcia 
przedstawienia (z wyjątki em poniedziałków) -

tal. 350-36. 
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