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WHO IS WHO 
CZYLI 

POSTACIE HISTORYCZNE 
W „MADAME SANS-GENE" 

NAPOLEON I WIELKI 

Napoleon Bonaparte, syn szlachcica (adwokata) z Kor
syki, ujawnił swój wielki talent militarny w dobie Re
wc~ucji Francuskiej, zostając generałem w wie·ku 25 
lot. W roku 1796 zdobyl sławę w całej Europie, bijąc 
na teren·ie Italii przeważające liczbą i uzbrojeniem ar
mie austriackie. Podbiwszy następnie Egipt i Syrię, 
de kona! we Francji zamachu s,to·nu (1799) i objął 
władzę jako Pierwszy Konsul Republiki. W fO'ku 1804, 
w wyniku ogólnonarodowego plebiscytu, senat ogłosił 
go cesarzem. W rok póź.niej Napoleon koronował siię 
również na króla Wioch. Wojny prowadzone przezeń 
zwycięsko w latach 1800-1807 przeciw mocarstwom 
(Austria, Prusy i Rosja) szczutym przeciw Francji przez 
dyplomację brytyjską, pozwoliły mu stworzyć 'flajwięk
sze imperium zachodnie od czasów starożytnego Rzy
mu. Zaczęło się ono 'k-ruszyć w efekcie niefortun·nej 
wojny l Rosją w roku 1812 i runęło w Jotach 1813-
14. gdy cała sprzymierzono Europa wystąpiła przeciw 
cesarstwu. Bonaparte zestal zmuszony do abdykacji 
i uwięziony na śródziemnomorskiej wyspie Elbie, skąd 
w roku 1815 uciekl i jeszcze raz poderwał Fro·ncję do 
wclki. Pechowa klęsko .pod Waterloo (1815) zadecy
dowała o ostatecrnym upod'ku ,,boga woj.ny". Cesarz, 
oscdzo·ny przez Angli1ków no atlantyckiej wyspie św. 
Heleny, został tam otruty przez agenta Burbonów. 

Napoleon przeszedł do historii 1i legendy ja·ko jed·no 
z najwybitniejszych postaci w dziejach. Jego wielo
stronny geniusz, militarny (dokonał rewolucji w sztu
ce wojennej), polityczny, ustawodawczy (na stworzo
n1m przezeń Kodeksie praw o.piera się do d.zisoioj pro· 
wie całe ustawodawstwo europejskie) I organizacyj-ny 
(np. unowocześnienie i -rozwój szkolnictwa) , Ji·kwida

cja resztek feudalizmu w Europie, rnies·ienie J.nkwizy
cji etc., zapewniły mu .poczesne miejsce w Panteonie 
wielkich bohaterów ludzkości. Datujące się od końca 
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XVIII wieku zw.iątki Napoleona z Polakami, takie jak 
pr;;yjaźń z Józefem Sułkows•ki m •i utworzenie w lt.1lii 
lcgicm6w Dąbrowskiego, •którym obiecał wyzwol i ć Pol
skę, zaowocowały dotrzymaniem tej obietnicy. W ła
tach 1806-1807 cesarz pobił naszych zaborców i stwo
rzył nie.podległe terytorium polsk ie - Księstwo War
szawskie, a następnie powiększył je dwukrotnie po ko
lejnej zwycięskiej wojnie z Austrią. W ·rewonżu Pola
cv wspomagali armię francus.kq i dokonali w tej 
służbie tokich wieko.pomnych czynów ja'k szarża samo
sierrska w Hiszpanii. Byli jedynymi sprzymierzeńcami 

„boga woj.ny", którzy go nie opuścili w czarnej go
dzinie, dlatego nazywano ich „!es derniers fideles", 

ostat11i-mi wiernymi. 
W legendę obrosły również stos·unki cesarza z •kobie
tami. Pierwszą jego żoną było Józefina Beauharnais, 
drugą Maria Ludwika Habsburg, która urodzi ła mu je
dyne dziecko z „prawego loża" (dwóch nieślubnych 

synów miał z Eleo·norą DenueUe de la Plaig·ne i z 
Morią Walewską). Posiadał dziesiątki kochanek ze 
wszystl<ich sfer. Najcelniej-sza z wielu jego maksym 
o kobietach brzmi: „Piękna 1kobieta podoba się oczom, 
dobra zaś .podoba się sercu; pierwsza jest klejnotem, 
druga skarbem". 

MADAME SANS-GENE 

Nc1zywala się Katarzyna ·Hubscher. Przez pewien czas 
pracowała w paryskiej pralni. Dostarczała bieliznę 

do 'koszor gwardii francuskiej i tam .p~iznała sierżanta 

Lefebvre'a, którego poślubiła w roku 1783 i została 

słuiącą dowódcy małżonko, markiza de Volody. W 
dobie Rewolucji markiz głosowa! w Kanwencie prze
ciw skazaniu no śmierć króla ludwika XVl i zapłacił 

za •to glowq. 
lefebv.re'owie opla·kali go szczerze (notabene był oo 
ojcem chrzestnym ich dziecka). Potem, gdy wróciło 

z emigracji z.bied-niala wdowa po .markizie, wspo
mogli ją fi-namowo. 
Towarzysząc małżonkowi na szczeblach ka•riery pani le
febvre zostało marszałkową (1804) i księżną Gdań

ska (1807), co dolo jej wstęp na dwór cesarski. fom 
jedna'k budziła wrogość, naśmiewano się z niej i roz
pu~zczono złośliwe wieści o jej prostockim obej5ciu 
i rynsztokowym języku, nadając przydomek „Madame 
Sar.s-Gene" (Pani bez żenady). Niektórzy historycy 
dali się na to nabrać -i wy.pisują, że księżna klęła jak 
szewc, a każdą opowieść zaczynała od słów: „Kiedy 
przyjmowałam do prania„.". 

Rzeczywistość była ·inno. Przechowywane w Rouffach 
(r<.·dzinna miejscowość Lefebvre'a) listy księż.nej Gdań

ska doją vvyabrażenie o jej wsponiolym sercu I na
wet o.„ zupełnie niezłym wykształceniu. Jej „niewy
parzona gęba" było po prostu niemo-dną w salo
nach szczerością i brokiem ·obłudy - Mme Lefebvre 
wc:ilila bez żenady najdrażliwszą prawdę w oczy, czyli 
nir: owijała w bawełnę, a to budziło złość i powodo
wuło mściwe plotki o chamstwie oraz fliecenzural
nym języku. 

Charnkterystyczny był stosu.neik do niej cesa.rza, który 
koza! Lefebv.re'owi rozwieść się z eks-praczką. lefebvre 
odmówił. Był to jedyny zna·ny przypadek, kiedy Napo· 
leon - pasjami żeniący ·i rozwodzący swych oficerów, 



a nie toleru jący przy tym żadnego sprzeciwu - zaak
ceptował sprzeciw i nie pozbawił zuchwalca swych 
łnsk. nleczego? B-o gdy ipoznał Kasię, ujęły go jej 
dobroć i s;dachetność. Stała się Jedną z tych rzadkich 
kobiet, które szanował. 

Inne świadectwo pięknego chara"kteru „Madame 
Sans-Gene" daje kronikarz Napoleona, Las Ceses, 
opisując przypadek z czasów, kiedy ws.pomożono przez 
Lefebvre'ów mal'kiza de Valady, była chlebodawczyni 
Kusi, ponownie obrosła w piórka: 
„Pewnego dnia Mme Lefebvre przyszła do niej i rze
k/a: „Pani nie jest dobrą kobietą, my, prości ludzie, 
mamy więcej serca. Wrócił z emigracji stary oficer, 
przyjaciel pani męża, a pani pozwala mu ka·nać z gło
du. To haniebne! Od .nas wstydziłby się przyjąć 

pianiądze, ale od pani weźmie. P.roszę mu to dać 

i powiedzieć, że to od pani„., I rzuciła jej rulon ze 
stu ludwikami.„ Przedtem nabijałem się z pani Le
!ebvre jak inni, ale odkąd o tym usłyszałem, czułem 

ju7 dla n·iej tylko najgłębszy szacunek". 

MARSZAŁEK LEFEBVRE 

Malżone'k Katarzyny, Piotr Franciszek Józef Lefebvre , 
był synem alzackiego młynarza. WstQ'Pił do wojska 
jako kilkunastoletni chłopak, lecz będąc plebejuszem 
mógł zrobić karierę dopiero w dobie Rewolucji. W 
roku 1794 został generałem dywizji. W roku 1799, peł

niąc fun"kcję gubernatora Paryża, poparł zamoch sta
nu Bonapartego, za co Napoleon ·uczynił go mar
szdkiem. Patrząc .na jego uniform marszałkowski, je
den z przyjaciół rzekł: 

- Piękny mundur! 
- Nic dziwnego - odparł stary żołnierz - trzydzieści 

pięć lat szyłem sobie ten strój . 
Lefebvre odznaczył się w wielu ·kampaniach napole
oriskich, al@ raczej odwagą niż myślą strateg iczną 

{nie rozumiał zasad nowej szkoły wojennej Napiole
ona). Jego najgłośniejszym sukcesem byto zdobycie 
twierdzy dońskiej w roku 1807, za co otrzymał tytuł 

księcia Gdańska i bogate posiadłośd. Gdy pewien 
znc.joniy zachv.n1cał się z wyraźną zazdrością jego no
V.'Ym .cJomem w Poryźu, marszałek zaproponował: 

- Chodźmy na podwórze. Strzelę do oiebie dwa
dzieśc i a razy z odległości trzydziestu 'kroków. Jeśli 

przeżyjesz, ca.ły mój majątek będzie należał do cie
bie. 
Skonfudowany znajomek odmówił. 

- Wiesz dlaczego ci to zaproponowałem? - spytał 

Ltfebvre. - Bo do mnie strzela.no tysiące razy ze 
znocznie mniejszej odległości zanim doszedłem do 
tego wszyst•kiego. 
Piękna riposta, więc być może Lefebvre nie był tak i 
głupi, za jakiego go uważano (generał Rat:tp mawiał: 
„Lefebvre wygląda na głupszego nawet ode mnie"). 

Bvł po prostu niewykształcony i czasami kompromito
wał się w towarzystwie (na .przedstawieniu słynnej 

„Śmierci Cezara" Voltaire'a 'krzyknął: „Kto to napi
sał? Czy autor jest tutaj?"). 

W roku 1814 Lefebvre, tak jak wielu jE!9o :kolegów 
mars.zalków, zdradził Napoleona i pneszedł na stro
nę Burbonów - w nagrodę za to otrzymał od nich ty
t11l pora Francji. 
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JÓZEF FOUCHE 

Gdy Talleyrand usłyszał, że Fouche gardzi ludźm i . 
zadrwił: „Nic dziwnego, ten człowiek zna . sarn ego 
siebie". Fouche kołe}no zdradzi ł Kościół dla Rewo 

lucji, Rewolucję dla Dyrektoriatu, Dyrektoriat ~la ~a
poleona, a Napoleona dla -Burbonów, zdradzając Jed 
nocześnie Francję obcym moca rstwom. Był nikczem 

n:kiem wzorowym. 
Wybił się w dobie Rewolucji, m. in. dzięki niesłycha 
nemu okrucieństwu (jako kat Lyon u z ramienia jako
binów, dokonał masowych morderstw, zastępując mało 
wydajną gilotyn~ kartaczami!). Szczyty powodzenia 
osiągnął na stanowisku ministra policji, którym był 
dwukrotnie w latach powodzenia Na.poleo·na i w cza
sie tzw. Stu Dni, czyli w okresie powrotu Napoleona 
do władzy. Przeszedł do historii jako najgen'ia'fniejszy 
„alina" polityczny w dziejach. Likwidował dziesiątki 
s~is'ków, inwigilował Fra,ncję i Eu ropę za pomocą ty
sięcy agentów, n·ie można było m ieć przed n·im taje~1-
nic. Wyznawał zasadę: „Kiedy zbiera się czterech spis
kowców, dwaj z nich to moi ludzie" - był więc rów
nież mistrzem prowo:kacji. Używa ł nie tylko zawodo 
wych agentów, miał sZlpiegów w każdym domu,, ~ie
mal w każdej rodzinie. Gdy pewien generał wsc1ekl 
się , że -nie wolno mu urządzić obiadu 'bez obecności 
„glin", Fouche spytał: 
- Czy mógłby .pan, generale, p;>kazać mi listę zapro-

szonych gości? 
A gdy ją otrzymał, rzucił okiem tylko na kilka pierw

szych nazwisk i ·powiedział: 
- Zgoda, O"becność a9entów pol-icji nie jest potrze

bna. 
Ukoronowaniem tego systemu był fakt, że samego 
Napoleona szpiegowała dla Fouchego.„ żona cesarza. 
Józefina, której minister płacił za to tys i ąc fran,ków 

mies i ęcznie l 
W roku 1809 Fouche osiągnął tytuł księcia Otranto. 
ale w rok później Napoleon zdymisjonował go za czy
nienie z policji państwa w 'Pa ństwi e oraz za bez 
pmwne kontakty z Londynem. Monarcha z pev'1nośc i q 
surowiej ukarafby zdrajcę, gdyby wiedział, że Fouche 
jest ·na żołdzie rosyjS'kim i w kartotekach carskiego 
wywiadu nosi pseudo „Natasza". Bonaparte, chociaż 
cenił rutynę policyjną Fouche9 0, gardził nim i to 
o nim myślał. mówiąc: „Ci, ·któ rzy chcą mnie zgładzić. 
to durnie, ci iaś, którzy mnie od tego strzegą, to 

szubrawcy", 
W roku 1·814 Fouche .pomóg l Burbonom wróc i ć na 
tron, ale to na łrót·ko przed ł u żyło jego żywot po'li 
tyczny - rojaliści nie zapomni el i mu morderstw z cza 
sów Rewolucji i wypędzili z kro ju. Stary lis umorl no 

wygnaniu w Trieście. 

KSIĄŻĘ ROVIGO 

General Jan Maria Rena Sa11ary, mianowany przez ce
s~rza księciem Rovigo, b il s i ę w ki lku kampaniach 

wojennych, będąc jednocześnie (od roku 1802) szefem 

to jr.ej policji i osobi·stej .ochrony Napoleona, a , o.~I 
roku 1810 nastę.pcq Fouchego - ministrem pol 1ci1. 
Fouche przed odejściem zapr1>.ponował mu, ie upo · 
rządkuje archi wum policyjne, na co wdzięczny So-
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vC1ry dol mu kilko dni, w ciągu których Fouche„ . spa
lił archiwum. Po raz d1ugi książę Rovigo skompromito
wał się w roku 1812, ·kiedy schwytoH go we własnym 

d.Jmu spiskowcy antynopoleońscy. Cały Paryż opowio
dci sobie ze śmiechem o tym nocnym aresztowaniu 
m:nistra, który wraz z żoną zerwał się z łóżka. „Książę 
stchórzył - •powiedział Montrond - ale księżno poka
zała, co mogla" (w ten sposób I ona przeszło do hi
storVi). 
Rovigo nie był genialnym policjantem, ale należał 

do najwierniejszych satelitów Napoleona, o których 
.mówiono, że sq „bardziej bona1partystowscy niż Bo
napmte" .. Wrogów cesarza niszczył z fonetyczną za
ciekłością . Po upadku cesarstwo zdabyl dla Francji 
Algierię, dowodząc korpusem ekspedycyjnym. 

ELIZA BONAPARTE 

,Me;ria Anna Eliz<i Bonaparte. najstarsza z trzech sióstr 
Napoleona, w roku 1797 po§lubiła korsykańskiego ofi
cera, Felikso BacciocM. W roku 1805 cesarz uczynił 

ją księżną Lukki i Piombino, o gdy wykazała tam 
świetne talenty administracyjne - księżną Toskanii. 
Rządziła energicmie i mądrze, spychając męża cał

kowicie w cień. Miało licznych kochon·ków. Po upadku 
cesarza straciło 'koronę i źyla jako ·hrabina Carnpi
grono. 

KAROLINA BONAPARTE 

Maria Anuncjota Karolina Bono.parte, najmłodsza sio
stra Nopółeona, ładna i pełno nieoki~ł~nanego tem
peramentu. W roku 1800 •poślubiła Joachima Murata, 
przyszłego marszałka, dowódcę kawalerii cesarstwo, 
wielkiego księcia Bergu i Kliwii oraz króla Neapolu. 
Korono królews·ka zaspokoiła jej nienasycone ambi
cje tylko części.owo, bo licząc na to, że Napoleon 
nie dacze.ka się potomka, mar.zyła o koro~ie ce~rs•kiej 
dla swego syna. Żyła rozpustnie i zdradzała bra.ta 
.politycznie na rzecz Austrii - m. in . . była kocha·nką 

sternika polityki austriackiej, Metternicha. Po klęsce 

Napoleona i rnęia, któ rego roz<strze.lano, żyła ja:ko 
hrabina Lipona (anagram od Napoli - Neapolu) . 

CESARZOWA MARIA LUDWIKA 

Gdy stało się jasne, że cesarzowa Józefina nie urodzi 
następcy tronu, którego oczekiwał coly naród, Napo
.Jeon rozwiódł się z nią i w roku 1810 .poślubi! córkę 

austriackiego cesarza Franciszka li. czyli - jak mó
wiono w stolicach europejskich - „brzuch, który ma 
dać Francji delfina". W rok później Moria Ludwiko 
urodziła Ncipoleona li, którego Bonaparte nazwał 

Kró:lem Rzymu, o opi·nia publiczno Orlątkiem. Była 

postacią 'bardzo nieciekawą, tok intelektualnie, jak 
i charakterologicznie. Za olbrzymią czułość i dobro

cl'ziejstwa, :którymi bez przerwy obsypywał ją Napoleon, 
zapłaciło czarną niewdzięcznością: gdy abdykował, 

porzuciło go, wybierając towarzystwo swego kochon-
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ka Neipperga, którego poślubiła po śmierci „boga 
wc: jny". Od swego ojca otrzymało we władanie księ
stwo Parmy. Trzecim jej mężem był hrabio Bombelles . 

HRABIA VON NEIPPERG 

Adam Afbert Nei:pperg był austriackim dyplomatą 
.i oficere'm, który wziął udZ!ioł w licznych wojnach 
przeciw Napoleonowi, dochodząc do rangi feldmarszol
,ka. Lecz nie dzię:ki waleczności na polu bitwy, tylko 
w sypialni cesarzowej Morii Ludwiki. Nazywano go 
„l::ohaterem buduarowego formo.tu". W ogóle był to 
czlcwiek romansowy i chociaż miał tylko jedno oko 
,(drugie utracił na wojnie). sprawnie wyławiał nim 
ładne damskie buziaki. Jedno z je·go „przygód", Te
resa Polo, którą wykradł z domu jej mężowi. a swe
mu przyjacielowi, włoskiemu adwokatowi, urodziła mu 
pięcioro nieślubnych dzieci, wobec czego w nagrodę 
ożenił się z nią. Ale już w rok ,później, węsząc dobry 
interes, rozkochał w sobie małżonkę o·balonego „bo
ga wojny". Potem pełnił no jej parmeńskim dworze 
funkcję ochmistrza i poślubił ją morganatycznie w 

.roku 1821. 

KAMERDYNER CONSTANT 

Consta.nt Wciry był służącym No.poleona w lotach 
1800-1814. Cieszył się olbrzymim zau·foniern władcy 
i spełniał nieraz bardzo delikatne funkcje, głównie 
w sprawach damskich. Zostawił cie·kawe ws.pomnie
·nia, z 1których obficie czerpią historycy, lecz przemil
czał w nkh wiele sekretów „boga woj·ny". 

MAMELUK RUSTAN 

Rusłan (vel Rustam) Raza był Gruzinem, którego 
sprzedano jako '11iewolnika do Egiptu i uczyniono zeń 
mameluka (mamelucy stanowili gwardię ·bejów egi.ps
,kich J rekrutowali się głównie z niewolników kaulms
kiego pochodzenia). Napoleon dostał go podczas 
,swojej wyprawy da Egiptu w rpodorunku od 'Szejka Ka
j11.1. Ruston stal się przybocznym sługą Bonoparteg·o 
i cieszył się wielką łaską monarchy, który w roku 1806 
ożenił go z Francuzką. Był niezwykle modny dzięki 
swej malowniczej postaci (dlatego malarze empiru 
uwielbiali go portretować). W roku 1814, po pierw
,szej abdykacji Napoleona, opuścił go wraz z innymi 
,szczu.romi. W ro.ku 1815 chciał znowu podjąć służbę 
i złożył w tej Siprawie podanie. „To tchórz!" - rzeki 
.Bc-no,parte ·i rzucił pismo w ogień. Zmarł Rustan„. jako 

mieszczon·in w miasteczku Dourdan. 

CANOUVILLE 

~uliusz de Conouville de Roffelot, szef szwadfonu hu
zarów, służący .w sztabie generalnym marszałka Bert
hiera, był kochankiem najpiękniejszej z sióstr Napo-
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ieon o, Paul iny Bonaparte - Borghese, która „ za latwi
la" mu t y tuł barona cesarstwo. Cesarz, pragnący na
wróc i ć s i ostrzyczkę na wierność małżeńską, nie cierpiał 

Canouvi lle'a . Ponieważ no początk u odsłony drugiej 
w drugim akcie sztuki Canouvilłe wraca z Hiszpanii 
srnkajqc . księżnej Borghese, warto wyjaśn i ć, jo;k się 

w tej Hiszpanii znalazł, mimo że cieszył się protekcją 

Pauliny, która chciała go mieć stale przy sobie. Otóż 

.P(lulina nieopatrmie podarowało Conouville'owi wspa
nic:.ły kołnierz sobolowy otrzymany od Nopoleono, któ
.ry z kolei otrzymoł 90 w darze od cara Aleksandro. 
\lol czas ie jednej z rewii, koń wystrojonego w ów koł

.ni erz Canouville'o złamał szy.k, zwracając uwagę cesa
rza. Ten natychmiast poznał fatalne sobole, zrozumiał 

.wszystko i wpadł we wściekłość : 

- Berthier! ! ! Co robią w twoim sztabie takie s ... syny 
jak ten, gdy na połach grzmią działa?! 
W c i ągu kil·ku dni Canouvi11e mógł posłuchać grzmotu 
,dział ( i to z bliskiej odległości) po drugiej stronie 
Pirenejów. Notabene wiośnie no tym „zesłaniu" w 
Hiszpani i Canouvilłe dal dość szczególne dowody 
swej rycerskości, opowiadając publicznie •najbardziej 
intymne szczegóły pożycia z Pa u liną i opisując „twar
dość jej cycków' ' . 

Waldemw Łysiak 
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RYSZARD KOSIŃSKI 

MADAME S-G 
I LIDIA KORSAKÓWNA 

Nc.: jpiękniejszy v~ teatrze wydawał mi się zawsze ży

rMdoł - mówił wielki poeta francuski Baudelaire . 

1C6ż my możemy o tym wiedzieć? Żyjemy w epoce 
teatru ubogiego; u;podc>bonia estetyczne, rachunek 
ekonomiczny i rozluźnione obyczaje towarzyskie już da
wno skasowały tę ozdobę, .która pasowała do stroj
nych toalet .pań, po cóż zaś byłoby 'Potrzebna dziew
cz~nom i chłopakom ubranym w dżinsy? Z upływem 

lot widownie stały się blii'sze wymaganiom swojego 
czasu, tak, że ów :Boudelaire'owski żyrandol został dziś 

tylko wspomnieniem „wszystkiego, co uważano za 
zbędne i przestarzałe w ceremoniale teatralnym". W 
tym powiedzeni•u ,poety - ja:k ;podpowiada „Słownik 

współczesnego teatru fr.ancuskiego" - uźnono żyran

dol „ za fałszywą obietnicę p i ękności„ jakich nigdy nie 
dcj.e nam speictakl'' . Jak to dobrze, że literatura, że 

słowo pisane dla · sceny jest żywotniejsze niż stro]e 
1w widowni . .So przecież „Mddame Sans-Gene'" na
rodz i ła . się w tym czasie, gdy w teatrze „niewątpliwie 

istniał.a harmonia · między jego ;jaskrdwym przepychem, 
il uzją niebo "10 suficie, złocistym obramowaniem sce
n)', :purpurową kurtyną, pluszami w lożach a elegan
cją toalet poń". Nie widzę ostatnio w naszych teat 
rach dam z upu.drowanymi ramionami. A Sardou, a je
go sztuka trwa. „Bonaparte .jest w niej ikukietką, oz
dobioną wstęgami i orderam i, .nie jest wielki, ale jest 
prcwdziwy. Madame Sans-Gene nie jest prawdziwa, 
ale jest wielka". Tok •naprsal w roku 1925 Antoni Sło 
nimski, a Słonimskiemu należy wierzyć. Gralo wtedy 
rolę tytułową w warszawskim Teatrze Pols•kim znako 
mita aktorka, pani Przybyłko -:Potocko. 

Prapremiera zaś tej sztuki odbyło s•ię w Paryżu w ro 
ku 1893, Działo się to w tamtejszym Theotre Vaud e
ville ze słynną Rejane w rol i głównej. Już w następ 
nym sezon ie ówczesny _szef krakowskiego teatru, Ta
dcus:i: Pawlikowski, ·!który otworzył swoją scenę dla 
sztuki europejs;kiej, wprowadzi:! „Maddme Sans-Gene" 
do Krakowa. W roli tytułowej Honorata Leszczyńs ~a ! 
W pobok 2aś, przy tejże Leszczyńsk i ej, tyle że juz 
w legendarnych warszawskich „Rozmaitościach", tuz w 

tuw: Bolesław Leszczyńsk i , Wincenty Rapacki i M ie
c zysław Frenkiel. Potem, po Leszczyńskiej jej rolę prze 
jęło 1pani Pali1\ska. Zaś w pam iętnym ro'ku 1939 wy

s tawi ł komedię Sardou Tea t r Letni - z Ire n ą Eichle -
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równą jako Madame Sans-Gene i Koz·i.mierzem Ju.no
szą Stępowskim w ·ro:li N<1poleona. Na koniec zaś tych 
prchiwa·lnych ws.pomnień dodajmy, iż przed dwudziestu 
czterema laty na tej scenie, w Syrenie, Madame S-G 
grała Hanka Bielicka, Napoleonem zaś był tenże sam 
Kazimierz Brusikiewicz - tyle, że o dwie dekady 
młodszy. Dorzućmy .jes.zcze do tego, iż 1komedio pono 
Sardou szła wsparta tymi samymi zabiegami adapta
cyjnymi. co i teraz, dokonanymi przez Antoniego Ma
rianowicza i Janusza Minkiewicza. 

,Wystarczy? Myślę, że tak, choć - jak wiadomo -
śmiech to sprawa poważna. W •tamtym czasie; gdy 
w polskiej- prapremierze występował<1 Honorata Lesz
Clyńska, aktorzy bywali angażowani do teatru z obo
wic;zkiem posiadania wła ·snych kostiumów. Do dziś. 

starzy O'.ktorzy krokowscy ws:pomi·nają depeszę jednego 
z dyrektorów wysianą do pewnego artysty: „Sztu0ko, do 
której pana angażuję, dzieje się no dolekiej północy. 
Czy ma pan futro?" - „Futra nie posiadam, ale mo
gę n·ałożyć dwie pory kalesonów" - przyszło w od
powiedzi . 

O kostiumy dla Madame S-G w Syrenie jestem spokoj
n1. Scenografia jest mocną stroną tej sceny. Pani Lidia 
.Kormkówno, jak Państwo widzkie, ma wszystko, jak 
należy. Nie wiem, czy od dziiecka morzyła o te.j roli. 
Wiem, iż powinna ·była tę rolę w Sy,renie zagrać. J~t 

bowiem ~q artystką, k:tóra w szczęś'liwy sposób posia
dla talenta sztuki estradowej i dramatu. A ta kome
dia wymaga od aktorki i dramatycznej 5.iły. Korsaków
na dolo jej dowody: od Ukrai•nki Wiery w filmie 
Passendorfera „Zerwany most", przez Krystynę w fil
mie Zalewskiego „Dom moich synów", po rolę Justy
ny w telewizyjnej adaptacji . „Granicy" Nałkowskiej. po 
niedawną przecież, przejmującą kreację w „Gdy rozum 
śpi" w Teatrze no Woli, gdzie partnerowała Todeu
slowi Ło-mnick·iemu. O jej zaś umiejętnościach estra
dowych, o jej śpiewaniu i talencie ta·necznym, •nie mu
s;:ę przekonywać .plfbliczności Syreny. Macie tu ją od 
wielu lat. 

Z obowiązku kronikars,kiego trzeba jednak przypo
.mnieć choć niektóre kartki z życiorysu pani Korsa.ków
n·; . Otóż dyplom aktorski w warszavvskiej PWST, czyli 
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Pcństwowej Wyższej Szkole Teatralnej uzyskała w roku 
1954. Już wcześniej jednak była na scenie i estradzie. 
W latach 1950-53 śpiewała i tańczyła w sławnym na
szym „Mazowszu". Rok pófoiej zadebiutowała w ka
towickim Teatrze Satyryków; przez mgłę pamiętam to 
przedstawienie, o którym zresztą pisałem w krakowskim 
„życiu literackim", To był rok 1954 - a w 1955 zna
lazła się już w Syrenie i jest jej wierna niezmiennie 
do dnia dzisiejszego. Dwadzieścia siedem lat! Pra
wie trzy dekady wypełnione pracą, żeby nie powie
dzieć służbą dla teatru. Więc przypomn ijmy tylko jej 
PL:pellę w .komedii Scarpetty „Pan Vicienzo jest moim 
ojcem", więc Kizię w „Mamon do wzięcia" Grzymały 

Siedleckiego, tytułową rolę w „Sublokatorce" tegoż 

Grzymały, Foltasiównę w „Mężu Foltasiówny" Jurando
ta, Gobet w „Pani Prezesowej'' Hannequina i Vebera, 
Jadwigę w „Bliźniaku" Gazdowy i Stępnia, więc piękne 
role w „Perle" Camoletti'ego, w „Kto się śmieje ostat
ni" Krapiwy, czy w „Sprawie Kowalskiego" Gozdawy 
i Stępnia. I tak dalej. W pob<>k zaś był jeszcze fi'lm 
i teatr telewizji. W kinie zaczęło się urokliwą kome
dią Buczkowskiego „Przygodo na Mariensztacie", no
kręconq w roku 1953, a do dziś chętnie oglqdanq, 
,skończyło się zaś - na razie - jak podpowiada naj
świeższa pamięć, rolą dworki w serialu Majews'kiego 
„Królowa Bono"_ 

Po drodze zaś ,było i Ma11ka w „Karierze Nikodemo 
Dyzmy" z Dymszą, i Piorunowiczowa w „Klubie kawa
lerów" wedlug Bałuckiego, i Jeanne Moll, dziewczyno 
z francuskiego ruchu oporu, w „Stawce większej niż 

.życie", a dalej tcrkże filmy dla najmłodszych: „Za
czarowane podwórko", „Podróż za jeden uśmiech" , 

„Stawiam no Tolka Banana". U Wajdy zagrała wdo
wę w „Ziemi obiecanej"„. 

No i najpowszechniejszy teatr, teatr telewizji. Tu oglq · 
,daliśmy ją w tytułowej roli w „Yermie" Lorci - w re
żyserii Bardiniego, potem jako Justynę w adoptacji 
„Granicy" Nałkowskiej reżyserowanej przez Warmiń

skiego i jo:ko Żonę w „Kartotece" Różevvicza reżysero

wanej z kolei przez Kieślowskiego.„ 

Wys t:irczy? Wystarczy . 
Ryszard Kosińs k i 
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