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Stanisław Wyspiański - Noc listopadowa 
(fragmenty) 

WYSOCKI: 

W ogrodzie, kQło mostu - posągu, 
jest młodych, umówionych szesnastu; 
wszystko z uniwersytetu studenty 
i literaci. 
Tam trzeba dać broń 
i drogę do pałacu pokazać; 
dw óch przydzielę i sam ich wyznaczę; 
oni mają pochwycić Książęcia, 
gdyby chciał ogrodem uciekać. 

CHÓR PODCHORĄŻYCH: 
Więc to dziś .....--- to nie do pojęcia„. 
WYSOCKI: 
Dziś dzień w yzwolin braci! 

(Już bieg·ą, już biegą, 

już nic ich nie wstrzyma, 
już bronię mają w ręku; 
do niego, do wodza przykuci oczyma, 
śród gwaru, r umotu, śród szczęku. 
Kurty w granat a żółte rabaty; 
białe spodnie i białe kamasze. 
Na giwerach piętrzą bojonety, 
przypasujlił do b ków pałasze, 
tornistry przytroczą na grzbiety, 
na krzyż pasy przez pierśne kolety. 
uż się stawią we czwór ki - kwadraty, 

jui w rzliłd długi wyciągli się sznurem, 
a wesołym radują się chórem). 

WYSOCKI: 
To dziś - do broni! za giwery! 
Bajonety nasadzić! 
W podwórzu się gromadzić, 
przeć do wrot! 
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Że' y wrot wam nie zamkli - w lot! 
Dostaniecie ładunki u bram. 
Ja z '\varni - ją powiodę was sarn! 
Do broni! godzina wybiła, 
przy nas Potęga, Siła. . 
Za wstyd, za lata niewoli, 
za lata, lata łez 
Miecz wyoralim z roli. 
przywłaszczycielom kres! 
Będziemy tym, co naszą łamali cześć, 
grób grześć, 
na piersi kolanem sieść 
i łamać kości. 

PALLAS: 
Będziesz nieśmiertelność mieć ! 

WYSOCKI: 
Wnijdźcie do nieśmiertelności! 
Hej, dzieci, mężowie, rycerze! 
PALLAS: 
Niech każdy płomieniem płonie, 
lećcie gorejące pochodnie, 
ozwarte świątyni ościeże. 
We światło przez mieczów zbrodnie! 

WYSOCKI: 
Hej, bracia, żołnierze, dzieci! 
FALLAS: 
Gwiazda wam weszła i świeci! 
WYSOCKI: 
Bóstwo przeił nami goni! 
PALLAS: 
Do broni!! 
WYSOCKI: 
Do broni!! 

CHÓR PODCHORĄŻYCH 
Do broni!!! 
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JULIUSZ SŁOWACKI - ODA DO WOLNOŚCI 

Witaj, wolności aniele, 
Nad martwym wzniesiony światem ! 
Oto w Ojczyzny kościele 
Ołtarze wieńczone kwiatem 
I wonne płoną ka zid ła! 
Patrz! t wiat nowy - nowe w ludziach życie. 
Spojrzał - i w niebios błękicie 
Malowne pióry złotemi 
Roztacza nad Polską skrzydła; 
słucha hymnów tej ziem~ 

VIII 
\Vidziałcm, "ak młodz"eniec w samej ieku sile, 
Strawiony własnym ogniem ,_ przeklą ogień duszy. 
Wołał: - „Czemuż Bóg więzów moich nie rozkruszy? ... " 
Lecz w~zędy cichość grobowa; 
A więc sam odpowiadał: - „Jestem panem życia!" -
Okropne rozpaczy słowa! 
Z umysłowych władz rozbicia 
Została ta myśl straszliwa. 
I bladość śmierci lice wyniosłe okrywa. 
Ta jedna myśl tysiączna urodziła myśli; 
Straszna cierpienia potęga, 
Umysł je rozwija .....- kryśli, 
Z niedowiarstw a marą sprzęga ... 
O niedowiarstwo! Ty piekieł pochodnią 
Niszczysz mgłę marzeń i blask urojenia złoty. 
Gdzież cnota? ... nie m a cnotv! ... 
I zbrodnia nie jest zbrodnią: 
Na niepewnej ważysz stali 
Wzniosłe uczucia w człowieku ..• 
Już wszyscy tak myśleli - i wszyscy wołali , 
Jest to choroba czasu ! - jest to duchem wieku! 
Ta ciemność była tylko przepowiednią słońca. 

stulowano wystawianie u tworów o treści rewolucyjnej lub histo
rycznej, k tóre były zakazane poprzednio przez cenzurę lub w ogó
le nie były jeszcze grane. „Hernani", „tragedia Wiktor a Hugo, 
tchnąca ryce skim zapałem średnich wieków - stwierdzano 
w prasie powstańczej - nie w ystawiona dotychczas w teatrze na
rodowym ( ... ) Jakże byśmy radzi usłyszeć co prędzej w dzisiej
szych okolicznościach ( ... ) powtórzone hasło ( ..... ): przez boje do 
tryumfu, albo przebojem do chwały. Równie pożądane są od daw
na zarzucone tragedie: „Gliński", „Ludgarda" i „Barbara Radzi
wiłłówna" . ( ... ) Dziś właśnie jest czas wzruszać, zastanawiać i zdu
miewać publiczność wystawieniem scen rycerskich patriotycz
nych" . Istotnie, wiele takich sztuk wróciło na deski teatru, brakło 
j ednak utworów aktualnych; te które powstały, pozbawione wa
lorów teatralnych i literackich, przeszły bez większego wrażenia . 

Zresztą późniejszym okresie, w traltcie kampanii wojennej, za
i teresowa · e teatrem wyraź ie osłabło: ,oba teatry stolicy czasem 
prz ełnione, czasem p zerażającymi świeciły pustkami' . 

Ostatnie przedsta ienie w Teatrze Narodowym odbyło się 

6 w_r-ześnia 1831 roku, na dwa dn· rzed kapitulacją Warszawy~ 
Wystawiono między innymi komedię Fredry „Damy i huzary". 
Odtąd na wiele lat znikły mundury wojska polskiego ze sceny 
warszawskiej. I nie tylko ze ceny. 

(Andrzej Zieliński, Początek w i eku. Przem ·any kultur 

nar odowej w latach 1807-1831, ódź 1973, str . 178-18 ). 
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Andrzei Zieli ński 

Teatr dołi ie powstania 
Wybuch powstania listopadowego znacznie ożywił życie tea

tralne Warszawy, przypominał i odnowił polityczne funkcje t eatru, 
który zresztą igdy się ich nie wyrzekł. Ożyły patriotyczne tra
dycje sceny po' stan ia kościuszkowskiego i doby napoleońskiej, 

a na deskach Teatru Narodowego znów pojawiły się ulubione 
„stare krakowiaki", czyli „Krakowiacy i górale". Tą bowiem sztu
ką otwarto dnia 5 grudnia 1830 roku Teatr Narodowy, po kilku 
dniach przerwy spowodowanej świeżymi jeszcze wypadkami „re

wolucji". 

Przedstawienie przerodziło się w wielką manifestację patrio
t czną. :Tekst opery - jak w roku 807 - uzupełniono akh: al
nymi w taw ami, grano i śpiewano ~akr.Ze popularne melodie a
rodowe. „Entuzjazm, to natchnieni męstwa - pisano z emfa2ą 

w dzienniku „Polak Sumienny" - malowało się we wszystkich; 
kiedy zaś przy końcu sztuki zanucono śpiewy wzywające do obro
ny ojczyzny, powszechny okrzyk, silny jak odwaga, tkliwy jak 
poświęcenie, p witał, jakby proroczy głos zwycięstwa, to tak miłe 
hasło dla narodu, przechodzącego z pomroki grobowej do jutrzen
ki istnienia. Cała niemal publiczność ( ... ) powtórzyła chórem 
ostatnie zwrotkj. ; a gdy po skończeniu widowiska zagrała orkie
stra tańca Koś iuszki i Dąbrowskiego, cały parter, a później sce
na zamieniły si ę w koło tańcujących. Nienawykłe do szczęścia, za
ciekłe dawniej cierpienie serca, teraz przepełnione radością, po
trzebowały zewnątrznego r uch u dla ulżenia sobie. Wszystkie wie-

. ki, wszelkie stopnie zmieszały się z sobą w tej chwili. Była to 
niejako improwizowana uroczystość narodowa; dow ód zlania się 

wszystkich zdań , wszystkich opinii w jedno uczucie". 

Podobnie m anifestacy j ny charakter posiadało wiele Rastępnych. 
spektakli w Teatrze Narodowym i w Teatrze Rozmaitości, zwłasz

cza w pierwszym okresie powstania. Widownia t ea ralna brała 

niezwykle aktywny udział w przedstawieniach; na I.Żądanie wi
dzów powtarzano niektóre piosenki z popularnych utworów. Pu
bliczność domagała si~ sztuk dostosowany ch do okoliczności - po-

. ---: 
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IX 
Wolności widzim anioła, 
Wolności powstał obrońca . 
Podnieście wybladłe czoła ! 
Dalej do steru okrętu! 
Dalej! na morskie glębini~! 
Rzućmy się w odmęt - z odmętu 
Może niejeden wypłynie! 
Podobni do nurków tłumu, 
Co do morskiej toną fali, 
Już ich faia w głąb porywa; 
Wfrćd wirów kręceni szumu, 
Ale niejed wypływa, 

Bliski brzegu lub daleki, 
Ten niesie gałąź korali, 
Ów w Amfit yt trąbę zwoni. 
~ecz n "ejeden znikn"e w to i, 
W morzu zostanie na wieki. 

OHSO · IKJOld HlVll 



TEATR Pl olejności ukazywania się na 9 I SZTUKI· 
Czarownica · Zdzisława Wilk 

TEATRP 

Szatan 

Astaroth 

:vlefistofel 

Archanioł 

ordian 

Grzegorz 

Laura 

Dozo Cli\ 
' 

iole ta 

Szwajcar, Szatan 

Papież 

I z Ludu 

II z Ludu 

III z Lud 

Szewc 

Szlachcic 

Żołnierz spod Maciejowic 

Prymas 

Cesarz 

Wac aw Radecki 

Krzy ztof Górecki, Jerzy uczera 

Lech Michals i 

Alek ander K upa 

Krzy ztof Górecki, Jerzy Kuczen 

Małgorzata J akubiec 

Jan Stawarz 

Zdzisława Wilk 

Wacław Radecki 

Wojciech Sztokinger 

Paweł Hadyński 

Małgorzata Leśniewska 

Aleksander Gierczak 

J an Stawarz 

Adam Mar;;zalik 

* * * 
Bernard Michalski 
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r.zoz~wski DEK TURY ( s 
Polska Słow. -ckiego 

Od początku cechą najznamienitszą w dziejach Polski jest ja
kieś dziwne zaufanie: jest we wszystkich bohaterstwach, wszyst
kich słabościach. Ono sprawia, że przez cały wiek XIX, od 
Kościuszki aż do Traugutta i poza niego, P olacy wbrew światu 
i jego oczywistościom nie tracą nadziei, więcej, pewności zwycię

stwa. Ale jest ono także na dnie lenistwa po skiego, tj znienawi
dzonej przez Słowackiego rubaszności. I to jest właśnie charakte
rystyczne, że nienawidził jej ten sam Słowacki, który umiał jed
nak odczuć całe piękno dziejów Polskich, który nieustannie żył ich 
wizją. Czy nie odnajd";Jjemy w całych dziejach Polski jak gdyby 
przeświadczenia, że pozornie tylko świat m,oże być smutkiem, 
a w gruncie rzeczy jest radością, że pozorn ie tylko może być 

upadkiem, a w gruncie jest zwycięstwem. 
Rzecz by można, że Polska, gdy uwierzyła w Sło o, n ie mo

gła uwierzyć już w realność świata. Przekleństwem jej jest, że nie 
wierząc w świat, nie wierzy w onieczność wysiłku, upada pozor
nie na dno, w zas ój, martwotę, lecz skoro tylko ocknie się, w 1et 
jest na szczycie. Poprzez lekkomyślność tego narodu przezierać 
zda je się głębia świetlana. Szkoła zaś Polski dziejowa na tym po-
1 gać się zdaje, aby uwierzyła w świat, przekonała się o realnoś · 
świata i uwierzywszy w nią czyniła z niej to, czym ma by:ć : nie

r emij jący kształt Słowa. 

(Filozofia r omanty 
slaw Brzozowski, 
1973, str. 393- 394). 
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Rówieśnicy 

J{awka Karol - oficer 1831 i 1863 r., po powrocie z emigracji zo
stał zarządcą rlóbr; „zasłużony ojczyźnie wiarus" . 

I.anckoroń ki - zginął w bitwie pod Kurowem w 1831 r. „przy 
amputacji ręki na placu boju, w przytomności ojca, chlubią
cego się zgonem walecznego syna". 

Cza necki A eksander - rozstrzelany w 1863 (w niewoli moskiew
skiej, jako jeniec). 

Be nacki Ludwik członek stowarzyszenia rękodzielników 

lwowskich „Gwiazda" korporacji introligatorskiej, zmarł 

w szpitalu sióstr Miłosierdzia. 
Michta Adam - walczył god Ostrołęką i Grochowem, ciężko ran

ny przedostał się do Galicji, „pracował ciężko na kawałek 

rzy kolei 
a zawskiej. 

Manasterski Józef - oficer 1831 r., zakończył samobójstwem. 
Niewiadomski Jan - zmarł w „domu ubogich". 
P arylewicz Euzebiusz - po 1831 r. i służ ie w szeregach Garib 1-

diego wyemigrował do Ameryki Po udniowej, gdzie dosłużył 
się sto nia pułkownika. 

P iechowski Józef - powstaniec 1831, inżynie dróg i mostów 
w Nantes. 

Dydacki F ranciszek - był. urzędnikie sądowym, a gdy mu się 
nie wiodło w biurze adwokackim założył fabrykę zapałek, na
był kilka realności i został „obywatelem miasta Lwowa" tu
dzież r adnym w radzie miejskiej. 

Gorczyński Jan - zesłany na Kaukaz uciekł do Stambułu, gdzie 
„profes · ą szklarską się trudni". 

Jakubowski Adam - powstaniec 1831 r., „ma najdawniejsrly skład 
wędlin jako też świeżego mięsiwa". 

(Życiorysy uczestników powstania listopadowe,go 
zebrane na pamiątkę (. „ ) prze Hieronima Kuna
szowskie,go, Lw ów 1880, cyt. za J. Ka mionka -
Straszakow a, Nasz naród ja laica. W arszat 'a 
1974, str. 225- 226). 
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Szyldwach 

Szatan Ksiądz 

Ksiądz 
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Spiskowi 

Podchorąży 

Starzec 

Strach 

aginacja 

Car 

Dozorca 

Doktor 

Wielk" Książe 

Żołnierz 

Kuru ta 

Adiutant 

Sufler 

Aleksandra Berwid 

Aleksan der Krupa 

Bernard Michalski 

Krzysztof Szuster 

W a cła w Radecki 

KazimieliZ Sułkowski 

Paweł Haayński 

zysztof J ędrysek 

K zysztof Szuster 

Krzysztof Górecki, Jerzy r uczera 

Konrad Morawski 

Wojciech Sztokinger 

Lech Michalski 

Krzysz of Szuster 

Krzysztof Kursa 

Krzysztof Kursa 

Kuczera 

Inspicjent 

Ada Marszalik 
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O pierwszym l(ordianie 
Prapremiera „K ordiana" odbyła się dnia 25 lis
topada 1899 r oku w Teatrze :Miejskim w Kra
kow ie, za dyrekcji Józef~ Kotarbińskiego. roli 
tytułowej wystąpił Michał Tarasiewicz. K azi
mierz Przerwa - Tetmajer tak pisał o artyście 
i r oli w artykule .,Z powodu w ystawienia „Kor
dia na" w teatrze", opublikowa nym w now orocz
n iku literackim ,,'..\'Ielitel " w 1902 roku: 

Lwia rola pnypadła panu arasiewiczowi, o którym śmiem 
powiedzieć, iż wydaje mi się ielkim w przyszłości artystą. Bez 
żadnej maniery, ze zrozumieniem i odczuciem, jak się to mówi, 
od twarzał on rolę Ko diana trudną i m cz!'}cą nad wyraz, nie do 
pojęcia ze swoją dojrzałością lat piętnastu, nie do uwierzenia fa-
ta ) ie złamaną p zez ów zjazi:l 1Da c murze ze szczytu Mon t-Blanc, l I 
tak iż s i w końcu m e w ie duch to CZ;}! człowiek? Jeżeli duch, • 
symbol, per sonifikacja, to trzeba mu odjąc cechy realizmu. - Ależ 

me. to człowiek rzeczywis-ty, wysoki, orli, przedstawiciel idei, a le 
człowiek. Wielk i poeto! Twoja w ina, że n igdy żaden najznako-
mitszy aktor nie będzie iaprawdę wiedział, jak ma twego Kord' a -
nn pojąć i otworzyć. 

I'an Tarasiewicz ma doskonałe warunki na scenę, jest wysoki, 
zgrabny, ma małe ręce i nogi, małą głowę wyraźny, pełny, do
nośny głos, wyraziste, energiczne spojrzenie - to w szystko pomo-
gło mu w roli Kordiana ogromnie. Gdy się przymioty zewnętrzne 
p ł ączyły z przejęciem się rolą, z przesudiowaniem jej i o~anowa
niem ogromnym, z wżyciem się po prostu w Podchorążego : całość 

w padła wybornie. 
Pan Tarasiewicz wygląda tak, jakby chciał panować nad Kor

dianem , jakby m u się dał porywać tylko w pewnej mierze, w pew
n m stopniu, jak by nie chciał być sam tak szalony, jak jest ten 
szaleniec, którego przedstawia. Bądź co bądź tylko powinszować 
można młodemu artyście jego kreacj i i mówię śmiało, że nie w ie , 
c y jest dziś w P olsce aktor, który by K ordiana potrafił zagrać 
lep iej, n ie wyjmując najgłośniejszych. 

Zdaje mi się, że rośnie nam w Tarasiewiczu Mazepa, Szczęsny 
K ·sakowski, Rom eo, może i Hamlet. 



.„ Zbyt wielu szło pod wodę. Tych z piei::wszych okrętów, 
co skrzydłem zagarniały każdy wiatr, i z łódek 
walących rytmy wiosłem, posklejanych w domu 
jak wiejski cieśla zdarzył - aby tylko tonąć 
umiały i z bulgotem zejść w pobojowisko 
między padJinę wraków. Tam co dzie1'i nurkują 
nauczyciele ....- skrobać szkielety - by wszystko, 
jak wierzę, o ojczyźnie dobyć za pe łę. 

A ona 
- ojczyzna nasza - także przez cieślę sklecona 
niezdarna w swych granicach jak niezwrotny korab 
kołysząca się niezbyt i jak zawsze chora 
czeka tych, co potrafią płynąć, zabić - nie mdlejących 

w progu sypialni carskiej. 
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