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Henryk VOGLER 

Saga rodu Kossaków 

Są miejsca na ziem i, które w sposób nic dający się 

zapewne nat.:kowo zdefiniować - wydzielają z siebie 
smugę poezj i, promien iujq legendą, nawet jeżeli ze
wnętrzne szczegóły nie zdawałyby się na to wska
zywać. Do tcikich miejsc na leży niewątpli v.1ie Kraków. 
Powierzchownych obscn.vatorów łatwo mogłyby zmy
lić pozory: wąskie, ciasne ul iczki śródmieścia, roz
sypuj4ce się tynki starych kamieniczek, nie bardzo 
czyste bruki i choduiki, rodowy patrycjat o dość 

nieznośnych upodobaniach i poglądach . A jednak 
wszystko to poprzez stulecia gra i mieni się specy
ficznym czarodziejstwem, jak owa zwykła izba chłop

ska w .. Weselu" Wyspiańskiego. 

Jest tak i punkt na mapie Krakowa, daleko od samego 
śródmieścia - przynajmniej tak było w galicyjskich 
czasach na przełomie XIX i XX wieku - który 
również posiada ten mag iczny niemal urok. Na pla
cyku, zatłoczonym dziś osobowymi i ciężarowymi 

samochodami, pomiędzy smrodliwą stac j ą benzynową 

a nowoczesnym wielopiętrowym blokiem, za szarym 
murem, rozciąga się opustoszały ogródek, ocieniony 
potężnym i drzewami. I oto tutaj także usadO'..vi!a 
się legenda. Mitologia Krakowa znalazła tu kolejny 
żyzny teren. 
P lac nosi nazwę Ju liusza Kossaka . Od tego nazwiska 
bowiem rozpoczęła się właściwa h istoria rodziny, 
której losy tworzą jeden z ważnych rozdziałów już 

nie tylko krakowskiej kul tury i sztuki. Juliusz Kossak 
(1824-1899), jego syn Wojciech (1857-1942 oraz córki 
tego ostatn iego, Maria Pawlikowska -Jasnorzewska 
(1893-1945) i Magdalena Samozwan iec (1899-1972) 
- to bez mała 150 lat dzie jów polskiego tempera
mentu, fantazji, dowcipu i poetyczności. Mały domek 
z ogrodem stał sic; kolebką artystycznych pasji, z któ
rych dym poszedł po całe j narodowej li teraturze 
i sztuce. 
Kron iką tJCh dziejów jest w pewnym stopniu książka 
Magdaleny Samozwaniec „Maria i Magdalena", wy
dana po raz pierwszy w Krakowie w 1958 roku. 
Oczywiście , nie należy jej m ierzyć kryteriami nau
kowej śc i słości. Jest to utwór literacki, a więc prze
twarzający wspomnien ia i fakty w luźny, kapryśny, 

swobodny ciąg wyobraźniowy. Ale - jak wiemy 
literatura i sztuka są często prawdziwsze od doku
mentów. Obraz domu rodzinnego i młodości obu ty
tułowych bohaterek stanowi żywe świadectwo epoki. 
zamkni<;-tej tragicznym akcentem września 1939 roku. 
Swietna humorystka jaką była najmłods7a z Kos
saków, potrafiła z wyjątkowym taktem zachować 

także ten dramatyzm. 
Dramatyzm, a więc zarazem teatralność. Nie zapo
minajmy, że obie pisarki, humorystka i genialna 
poetka, były również autorkami wielu utworów sce
nicznych. W „Marii i Magdalen ie" tkwi kawał auten
tycznego teatru . \·V.vkorzystuje to obecne opracowanie 
sceniczne powieści. Kondensacja warstwy epickiej, 
rozbudowa sytuacji komediowych i dramatycznych 
wraz z uzupełniai<Jcym podkreśleniem roli, jakq ode
grała w tej rzeczywistości wielka poezja Pawliko
wskie j, stworzyły nowq jakość: Teatralną, tym razem. 
s;:igę rodu Kossaków. 
Z tn te;:itralną wer;-jq sagi, której prapremiera od 
była się w 1973 r. w Krakowie, mają możność dziś 

zapoznać' się mieszkaf>cy Kalisza. Krnków i Kalisz 
łc1czy wiele podobieństw. Przede wszystkim ich sę

dziwy V.'iek . Oba należą do najstarszych miast 
w Polsce sp ierając się o swoje starszeństwo n iczym 
siedem m iast greckich o miejsce urodzenia Homera. 
przy czym historycy - na ogól zgodn ie - przyznaią 

pod tym względem palmę pierwszeóstwa Kaliszowi. 
jako najst<irszemu w ogóle miastu w Polsce, o którym 
wspominał już rzym!;ki Tacyt. Wiąże również oba. 
mbsta uroda wielkomiejskiej prowincji. w której 
tak owocnic zwykle kwitnie prawdziwa kultura. 
Mi,;dzy tymi dwoma miastami rozpięte są też bio
grafie wicllt polskich twórców, żeby wspomnieć cho
ciaż Adama Asnyka . Do tej galerii należy np. Stefan 
Otwinowski, u rodzony opodal Kalisza i tu kończący 
gimrn;zjum, a zmarły w 1976 r. w Krakowie . Właśnie 
wdowa po nim, Ewa Otwinowska opracowała dra
malurgir·znie „Marie; i Magdalenę", i ten marginesowy 
szczegół mógłby poniekąd stanow ić da lsze ogniwo 
Liczące oba miasta. 
Ale przede wszystkim saga rod u Kossaków jest bar
dzo polska, i dzieje rodu krakowskich artystów po
Z\volą nam wszystkim sięgnąć w jeszcze nie tak da 
leką ale ju7 coraz bardzie j oddalającą się przeszłość . 

która jest naszą wspólną ogólnonarodową przeszłoś

c ią i tradycją . 
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W REPERTUARZE: 

Franz Kafka 
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CIEŃ 

Jacek Stwora 

CO JEST ZA TYM MUREM? 

William Shakespeare 
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W PRZYGOTOWANIU: 

Tadeusz Słobodzianek 

BAŚŃ JESIENNA 
J.B. Moliere 
MIZANTROP 

Miron Białoszewski Ludwig Hering 
OSMĘDEUSZE 

' 

Zamówienia na bilety zbiorowe prosimy kierować do 
Działu Organizacji Widowni - tel. 730-47, 730-48 
Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru. 
Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków od 9.00 
do 13.00 i od 16.00 do rozpoczęcia przedstawienia. 
W niedziele i święta na 2 godziny przed rozpoczęciem 
przedstawienia. 

Przedsprzedaż biletów indywidualnych, zbiorowych 
oraz dla grup zorganizowanych prowadzi również 

PBP „ORBIS" w Kaliszu, ul. Śródmiejska 1/3, tel. 
738-16. Biuro „ORBISU" czynne w dni powszednie od 
godz. 9.00 do 13.00 w soboty od 10.00 do 15.00. 
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