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OCHANA Mamo! Tej zimy za
mierz.am pisać i pisać - je
stem jak góra w połogu. 

PII'awdziwie nie wiem, jaka 
jes.t orgianizacja we mnie, że 

się tak o pewnych epokach oży.wia myślami -
przepelnia - wylewa - i znów jestem jak Tu
rek (p·rzez pół roku) po wyt>rzeźwieniu się 

z opium zu.pełnie zimny i prozaiiczny ... Mów.cie 
sobie, co chcecie, a zdaje mri. się, że gdyby mię 
teraz los Andrzeja Chenier spotkał, gdyby mię 
na śmierć prowadzono, mó.gLbynn jak o•n uderzyć 
się ręką w cz.olo - i rzec: „A wszakże ja mia
łenn coś tu.taj." Gdyby kiedyś systemat Galla 
wydoskonalono .i gdyby pomacawszy głowę po
wiedzieć można było człowiekowi: „Będziesz tym 
a nie innym", to ludzie nie tłukliby się po tej 
zie.mi - i nie wałęsali się jak ś l epi ... A wszakże 
ja tyle mam guzów, że sam Gall może by nic 
ocigadł, czy :ia pisać wiersze, czy kr.a~ć będę ... 

Gawędzę sobie z Tobą, Matk>o moja, jak gdy
bym siedział n'a twojej kanw.owej pod·uszce. 
Otóż opowiem ci ważne w maim życiu zdarzenie. 
Jesiez'l nadchodziła, aż tu ból zębów napadł mię. 
Zęby chciały mię pozbai\vić wszel1kiej przyjmn
ności jesienne j ... Jednego więc poranku wstałem 
rano o godzinie 7-mej i poszedłem do dentysty ... 
„Panie Chawane, rzekłem, wyrwij mi ząb trzo
nowy." „Bardzo dobrze", odpowiiedział. Usiadłem, 
przyszła służąca dla podtrzymania głowy, wkrę

cił mi ząb i złam1ał.. . „Cóż teraz będzie?" zapy
tałem. „Nic", odpowiedział, „weźmiemy gc z ko
rzenia". Jakoż rozłamał mi dziąsła i ząb wydo
był. . . zaleci.wo lekki k·rzyk wydałem podczas 
operacji ... 

Wahaim s.ię i do sa.mej godziny pocztowej 
wahać się będę, czy posłać przy tym likie mój 
tom III-ci, czy nie ... Zdaje mi się, że go poszlę ... 
O jakby mi było miło, gdybyś, Ma.tko, znała 

moje trzecie dziecko ... 
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AJUKOCHAŃSZA Mamo m()
ja! Przez dwa miesiące ocze
kiwałem z na jwiększą nie
spolmjn.ością jakiej wiadomo
ści.. Odebrałem książki Ko-

chanowskiego, list od tych, którzy mi je przesła
li, a od was a.ni sL01wa. To nieiSpok'<»jność moją 

okropnie zwiększyło - domowi ma.i podZlielali 
ją... Na koniec ranka jednego przybiega do 
mnie panna Eg)aniyna - i wyciąga do mnie 
rękę z listem. Porwałem go... niespO!kojny ... 
i przeczyitałem - a potem padłem w moim po
koju na kolana i modliłem się ze łzami... a tak 
rzadko się modlę .. . więc Bóg musiał łzy i mod
litwę przyjąć jak łzę i modlitwę grzesznika ... 
Na drugi dzień rozczytałem się w liście i zna
lazłem jeszcze inne powody do s.mutku... Więc 
wiecie o Adamie... oh! teraz dopie110 powiem 
wam, ile mię kosztowało przełamanie pierwszego 
papędu dumy... Skorom przeczytał... chciałem 

koniecznie strzelać z nim - i natychmiast po
słałem list do Mi.chała SkLbickiego, przyjaciela 
mego niegdyś, aby mi pomocy swojej użyczył. 

Przyszedł Michał wieczorem - i różnymi radami 
odwjódł mię od zamiaru. Była to jedna z przy
czyn, dla k'tórej do Genewy wyjechałem ... i teraz 
nie uwierzycie, ile męk,i cie·rpię, ilekroć ludzie 
chcą moje zdanie o Adamie słyszeć. Nienawidzę 
go. .. Wyjątek z mojej przemowy on obciął 

i urnieśe<ił w pisemku, ale tak obciął, że mu dal 
Zlllpełnie inne znaczenie, pozór jakiejś uszczypJL 
wości - a przemowa moja jest raczej moim 
usprawiedliwie,niem - i wszyscy, którzy ją całą 
przeczytają, przyznają, że Adam ze złą wiarą 

pos.tąpił - on alb-O·wiern o dziełach literackich 
w pisemku pisał. - Nic mi nie pozo.staje, jak 
okryć ciebie, Matko moja, prnmien~aimi takiej 
sła,wy, aby cię inne ludzi pociski dojść nie mo
gły„. I muszę tego dokonać - Bóg mię sam nat
chnął - bo rozwiną ł w myśli mojej wielkie 

dzie·ło *. Część pierwszą za kil1ka dni posy>lam do 
druku i teraz przepisuję. I drukuję bezimien. 
nie - będzie tak równiejsza walka z Adamem. 

• chodzi o „tK'Ordiana". 

prz~· wo Ltć. 

AMO moja! co się z tobą dzie
je? Od jakiegoś czasu sny mi 
nawet ciebie nie pokazują . Na 
próżno zasypiając staram się. 

myś ląc o tobie, sn y takie 

Z wiadomości nic nowego od dawna nie zasz
ło. Swiat idzie, jak może - ziemia się obraca 

nie dostaje zawrotu glowy - przek lętR„. 

Wk•rótce będzie w naszej mieścinie wielki 
koncert narodowy, z kilku tysięcy osób złożony, 
a po koncercie różne zabawy na jeziorze. 

Z wiadomości literackich to tylko słychać, że 
Adam wydał poema pod tytułem „Pan Ta
deusz". Nowy poemat w dwóch tomach. Nie 
czytałem jeszcze tego utwO"ru, bo mi go jeszcze 
nie przysłano . Cieszę się zaws·ze, ile razy nowe
go co wychodzi, bo dla literatury naszej nie 
ty lko trzeba, aby było dobre, ale ież aby i wiele 
było - inaczej, za,wsze francu szczyzna będzie 

w modzie. 

Byłem zaproszony do pani Wodzyńskiej na 
wieczór. Otóż wyta1'icowawszy się na tym wie
czorze wróciłem do domu i jak na nieszczęście, 

ponieważ to zwykła pora roku (jesień), w które j 
mię napada poetyczna kanikuła j uż od lat czte
r·ech bez wyjątku - ponieważ o tej porze rodzę 
zwykle, nazajutrz po wiecz.o,rze przyszła mi do 
glowy myśl jakaś. Myś l ta galopowała tak przez 
cztery godzi_ny, że stała się długa na pięć łok

cLowych aktów. I nie dziw, że galopowała, bo 
też myślałem o galopującym Mazepie. Jakoż we 
dni kilka.naście napisałem tragedią. na której 
płakałabyś Mamo, jeśli nie po Mazepie, to po 
Julku. Mazepa te.n jednak nie wyga<Iopuje na 
świat tego roku, bo handel pr.zecięty i z książ
kami źle idzie. Wic;c będc; cierpliwy, pocze
kam rok jedem, czy się s,pusty blbliotekar
skie nie o.tworzą.„ Tymczasem nie.eh „Mazepa" 
leży w tece - a jeżeliby mic; wicher jaki 
z.miótł z tego świata, nim go wydam, to i,:roszę 

was i zaklinam, abyście wydali go kiedyś n:i 
~wiat. Nie zapomn ijcie ... 
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D ostatniego mego listu, w 
przeciągu miesiąca upłynione

go, napisałem nową sztukę tea
tralną - niby tragedią , pod 
tytułem „Balladina". Z wszy-

stkich rzeczy, które dotychczas moja mózgow
nica urodziła, ta kagedlia jes.t najlepszą 

zwłaszcza że otworzyła mi nową drogę, now.v 
kraj poetyczny, nie tkn ię ty lud:z.ką stopą, kraj 
obszerniejszy niż ta biedna ziemia, bo idealn~·. 

Zobaczysz kied yś, Mamo kochana, oo to za 
dziwna kraina - i czasy. Tragedia cala podobna 
do sta:rej ballady, ułożona tak, jakby ją gjmi11 
układał, przeciwna zupełnie prawdzie historycz
nej, czasem przeciwlla i>Odobieństwu do prawdy. 
Ludzie jednak, starałem się, aby byli prawdzi
wymi i aby w sercu mieli serca nasze ... Nie mo
gę tu dać ci, kochana Mamo, wyobrażenia do
kładnego rodzaju dramatyczności w mojej tra
gedii. Jeżeli ma ooa rndzi'.nne podobieństwo 

z którą znajomą sztuką, to chyba z „Królem 
Learem" Szekspi ra. O, gdyby s tanęła kiedy przy 
królu Learze! 

Adama nowy poemat obudził we mnie wiele 
dźwięków przeszłości. Bardzo piękny poemat -
podobny do romansu W. Scotta, wierszem napi
sanego. Dóm szlachcica - maluje się wybornie; 
heroina poematu, ch-0ć gęsi pasie, ma jakąś 

w sobie świeżość dawnych opisów - coś dziw
nie zachwycającego prostotą... Wiele opisów 
miejsc - nieba - stawów - lasów jest mi
strzowską ręką sk;x·eślonych. Natura cała żyje 

i czuje. P-0emat raczej żartobliwy niż smutny -
a jednak często z naj,weselszych na pozór miejsc 
smutek ujmuje człowieka. Jcs.t t-0 p-0ema zupeł
nie inneg-0 rodzaju niż wszystkie dotąd Adama 
utwory ... Co do samego autora, piszą mi z P~wy

ża, że żyje dobrze z młodą żoną - a żona ta 
ma być piękna i ładinie gra na fortepiano. Nic 
dziw, bo córka Szymanowskiej . Co wieczora 
mnóstwo naszych braci schodzi s ię do mieszK:a
nia poety - i bawią go - a on ciągnąc dymy 
z cybucha słucha i uśmiecha się. Co za sp'rzecz
no ść z moimi samotnyimi w ieczorami! Niech 
będzie ze mną, jak Bóg chce, w tej smut:,ej 

wędrowca życia. Słusznie, o ile sobie przypo
minarrn, strofow.ałeś mnie, BuS>taszku, za to, żem 
nie czytał „Pana Tadeusza". K•ilka miesięcy temu 
miałem p rzyjemny dz·ień życia pożerając te 
dwa tomy historii szlacheckiej„. Gd yrbym szedł 

za pierwszy;m popędem serca, wsiadłbym w dy
liżans i pojechalbyun prosto do Paryża, aby 
uścis.nąć za rękę Mickiewicza; ale potem, jak 
zwyazajnie, pomyślałem o tym i o owym, i -
zostałem jak zawsze SCl!motny w mojej Genewie. 
Prrnczytanie „Pa.na Tadeusza" s.prawilo to, żem 
zrobił autodafe z mojej pie~·wszej tragedi i. 

(list do Eustachego Januszkiewicza, 
księgarza, drukarza wydawcy 

z r. 1835) 
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AJUKOCHANSZA Matko mo
ja... Po długiej niespokojno
' ci - po długim oczekiwa
niu - odebrałem na koniec 
wiadomość o tobie„. Mamo 

moja, ostrożnie obchódź się z moim czwartym 
dziecięciem, choć to dziecię nie nosi mego naz
wiska. Ile razy nie mam od ciebie listu, to mi 
się zdaje, że to dziecko temu winne - i st<1d 
milczenie twoje jeszcze jest dla mnie okl"op
niejsze.„ Zaufainym tylko doktorom powierzam 
zdrowie jego.„ Co do mnie zdrów jestem i uśmie
cham się do wiosennego sło11ca, bo już u nas 
błyskają czasem dni piękne. Zakończyłem moje 
zimowe prace i z dwóch tragedli jedna mi tylko 
została, bo jedną spaliłem w moim kominku. 
„Mazepę" taki smutny los spotkał. Druga zaś, 

pod tytułem „Balladina", jest moją faworytką -
i będzie czekała, aż będę miał czym posmarować 
prasy drukarskie. Zdaje mi się, że mię moi księ
garze hanii::bnie oszukują, bo mi przestali przy
syłać rachunków i milczą jak krety w norze, 
czekając zapewne mojej osobistej wi2yty. Praw
dziwie, że nikomu na świecie zaufać nie można, 
a mniej niż innym ufać trzeba ludziom, którzy 
nie mają pieniędzy. W tym położeniu jest jego
mość, który się trudni moimi książkami. Cóż 

więc robić - trzeba się spuścić na jego grzecz
ność i sumienie. 

Ił 
AJDROŻSZA Matko! Piszę 
teraz w_ięce_j niż k.iedy.kolwi.~k, 
a co dznvnieJsza, ze piszę p_ o
zą . Abyn1 ci dowiódł, Mamo, 
jak ty jesteś zawsze przytomna 

moim myś)om, jak chci3łbyim wspomnienie two
je ze wszystkhmi manzenia•mi, nawet poetycz
nymi, i::ołączyć, muszę Ci donieść, że jedna z he
roin mojej nowej tragedi·i nazyrwa s.ię Sallome::i. 
Zobaczysz kiedyś, że piękllla jak lilia„. i nie
szczęśliwa prawie jak ty ... tylko z innych przy
czyn ... Bóg wie, dla kogo piszę i kiedy wydru
kuję. Zda je mi się, że piszę zupełnie dla siebie 
i stąd więcej może będzie natu~·alności - i bar
dziej rozwiane zairysy ... Kiedyś to wszystko ~
ktoś - wyda na świat - może mały Stasio 
kiedy do1'0śnie. 

Chcialbym czasem bardzo pojechać do Pary
ża - i nawet mam pot;.rzebę tego dla sprawdze
nia trochę zawiłych rachunków z księgarzami. 
Oszuk~ują mnie i mam prawie oczywiste dowody, 
że mnie zbywają niczym ... ale muszę ich zosta
wić wyrzutom sumienia, jeżeli jeszcze cokolwiek 
mają podśdwości... Prawdz~wie, że klassa ta 
ludzi jest jedną z najgorszych - drą injbied
niejs.zych ludzi na świecie - i mają do czynie
nia z ludźimi najgłUjpszymi do interesów -
z pisaa·za.mi. 

(Listy Juliusza Słowackiego do Matki 

z lat 183.3-1935) 



„MARIONETKI! AJlLEKINY !" 

„Horsztyński" należy do rzadziej gryw:rnych 
dramatów Słowaakiego, zawiera bowiem w so
bie pewną sprzeczność utrudn.iającą insceniz1cję. 

Ponadto jest drama.tern „zdefektowanym" - nie
kompletnym. Sprzeczność polega na tym, że 

jest to jedyny drama·t polskiego romantyzmu 
pi any prozą i dotyczący ponadto zdarzer1 w za
sadzie realistycznych. Nie ma tu świata duchów 
a konflL1<ty bohaterów mieszczą się w gramicach 
psychologicznego prawdopodobieństwa. Próbo
wa.no więc grać „Horsztyiiskiego" w scenografii 
werystycznej a nawet „pudełkowej". Wtedy jed
n a·k siła poetyckiego podtekstu rozsadzała nie
jako nazbyt dosłowną scenografię. Próbowa·no 
też „.nadbudować" pomysłem inscenizacyjny.ni 
realis t.vczny tekst utworu poprzez wprowadze
nie scen rapsodyczna-wizyjnych, wynikających 

nie tyle z opisanych zdarzeń, co ich ro m <:i n
t y cz n e g ·o rodo.wodu. Zda•rzalo się wtedy, 
że sceny takie choć często znacznej teatralnej 
u.rody, pr.zeslaniały wyrazistość kameralnego 
w zasadzie dialogu. 

,Wspomina się o inscenizacji Edmunda Wier
ciilskiego jako o tej, kt61•a miała nadać sprzecz
nościom sceniczną harmonię. świadomi ryzyka 
zawartego w s.amyim zamierzeniu będziemy więc 
dążyć do tego, aby spektakl zawieszony w w o I
n ej przestrzeni scenicznej przema•wiał jednak 
przede wszystki.m przez podstawowy walor 
poetyckdego słowa, nic wspieranego nadmierną 
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rozbudową innych elementów teatru. Zwłaszcza, 
że słowo to zawiera w sobie wysta,rczający za
sób „poetyckiej rezerwy'', a za.tern zdolnośC:: do 
przystosowani.a S·ię do każdej polskiej w.;pół

czesności zwłaszcza wtedy, gdy czas staje się 

niebezpieczny. 
Do,tyczy bowiem problemów o najwyższym 

waczeniu, gdzie obok bra-gedii osobistych prze
wija się nadrzędna w stosunku do nich myś l 

społeczna i polity.c.zna. Chodzi o za.grożenie 

Ojozy,zny poprzez anarchię i wy.nikły stąd obo
wiązek rato.wania Państwa. 

Jest to bowiem czas, kiedy Polska nie po
zbawiana jeszcze potencjalinej siły staje się po
przez wewnętrzne skłócenia i brak nadrzędnej 
myśl.i politycmej już nie podmiotem, a pTZed
miotem międzYU1arodo,wy,ch p·rzetargó.w. 

Tr.agedię tę - n.ie pojmowaną dostatecznie 
jasno przez skłócone frakcje - odczuwa naj
silniej młody Szczęsny, daremnie sziukający re
cepty na jednoczące p;rzeciwieństwa działainia. 

A więc jeszcze jedno WPisan1e w polski 
roma1n.tyozny d.ramat przypomnienie iż historia 
nasza zawiera w sobie cyklLczne tendencje, po
znane już w zasadnLczy•m mechaniź,mie przez 
poprzednie pokolenia. W tym zaikresie dramat 
powinien się chyba nazyiwać nie „Horsztyński", 
a „Szczęsny Kossakowski" - w nim bowiem 
zawarte te niebezip.ieczne s,przeczności czyJ1ią 

największe spustoszenia. O ile jed11ak ro
maJ1.tyz..m szukał często sarnousprawied1iwie11ia 



w mesjańskim posłannictwie, gdzie Polska była 
ofiarą i przyszłym odkupicielem win nie przez 
siebie popełnionych, w „Horszlyńsldm" nie ma 
tej martyrologicznej skazy, a racjonalnie wy
wa,żone przesłanki narodowych niepowodzeń za
warte są jas.no w op1s1e dziabr1 bohaterów 
sztuki („Marionetki! Arlekinu!"). 

„Polska! ale Jaka?" Czy ta, która jest łatwym 
wyrazem na ustach, czy ta, która wy.raz ten 
tłumaczy dynamLc.zmym czynem nie oglądają 

cy:m się na zewnętrzną pomoc, presję, a bToil 
Boże l itość lub współczucie. 

Okruhn y to pod tym względem obrachunek 
i twarde oskarżenie kierowane mniej ku sąsia

dom i okolicznościom, a w samo centrum nie
których narodowych predyspozycji tym smut
niejszych, że sąsiadujących z ogromem ducho
weg;o i materiaLnego potencjału Polaków. 

Wszak nawet „obir0!'1ca BaTu" Ho:rlSztyi'tski 
nie umie pominąć prywaty w nnrachunku 
z Kossakowskim, co być może i jego umieści 

w rejestrze winnych, a szlachetny Szczęsny szu
kając wyjścia wśród sprzeczności stworzonych 
przez starcze pokoli:.:nie 11'ie umie odnaleźć po
trzebnej mu WIZJI inaczej, jak poprzez egoi
styozną romantyczną pozę, domagającą się po
klasku i aklamacji. Następny powód trndności 

to defekta>eja drama1tu. Kilka scen jest nie
kompletmych a inne - w tym fiinalna - zupeł

nie pomill1ięte . 

Rad:zono sobie poprzez wspomniane już roz
budowane inscenizacje, tłumaczące treścią sce
nicmych obrazów zagubione wątki, popnez 
dopis:rnie tekstu (Kruczkowski) lub wreszcie 
grano z defektacją licząc na to, że brakujące 

iragmrnty znajdą wytłumaczenie w inbuicji od
biorców. Nie poważając się na gradację uży.tych 

sposobów, decyduję się na próbę rekonstrukcji 
czyli od gad n i ę ci a niektórych opisów, po 
których zost'.l ły co p:r::iwda tylko pojedyncze 
zdania lub strzępy zdai't ale Lstmieje między nimi 
zrozumiała zbieżność - wsparta ogólną syn
t ety cz 111 ą logiką utworu. 

Próba ta wynika nie z nadmiernej pewnoścl 
siebie, a jest wynikiem długotrwałej i s ł u że b
n ej w stoounku do teatru rzemieślniczej pracy. 
Wynik jej oczywiście może być kwestionowanv 
tak jak treść każdej hipotezy nie popa•rtej d;~ 
statecznym dowodem - jednakowoż wy jaśnienie 
intencjj wydaje mi się w tym przypadku ko
nieczne. Pierwszy rokon.struowany wątek do
tyczy intrygi Karła w stosunku do Siarki i tu 
intencje działania wydają się jasne. 

Dr.uga rekonsLru.kcja jest już bardziej ryzy
kowna, dotyczy bowiem tego co stało się - lub 
mogło się stać - w scenie „zegarowej", gdzie 
Szczęsny stający już na czele warcholskiej 
s.zlachty nagle wycofuje się z zamiiaru - co 
w konsekwencji doprowadza do śmierci jego 
Ojca. 

Motywy hipotezy zawarte są, ja.k mruiemam, 
w scenie odległej od opisanej, a mialł1 0<wicie 

w opowiadaniiu Hor«;ztyńskiego o ojcu Maryny -
Grzegorzu, któremu przed śmiercią wycięto na 
nagim ciele ułańskie wyłogi. A przecież Maryna 
pojawia się w decydującynn momencie w ułań

skim mundurze z wyłogamj, co łącząc się z in
nym wyrzutem sumienia dotyczącym dziewczy
ny - mogło doprowadzić do zakładanej dra
maturgicznej kulm~nacji. 

Ograniczam się oczywiście tyiko do pTóby 
odtworzenia tych dwóch wątków pomija.jąc inne 
brakujące fragmenty, których nieobeaność nic 
ma znaczenia dla logiki zdarzeń. A czy hi potezy 
nie okażą się zawodne zadecyduje próba sceny, 
gdzie nigdy niczego nie można być pewnym do 
koóca. 

Radom, listopad 1982 r. 

Zygmunt Wojdan 



TES'T1A\l&'IT MÓJ 

żyłem z wam l, cierpiałem i płakałem z wami, 
Nigdy mj , klo szlachetny, nie był obojętny, 

Dziś w as rz.ucam i idę d a le j w cie1\ - z duchami 
IA jak gdyby lu szczęście było - ld ę smętny. 

Nlie zos~awilem tutaj żadnego dz iedzica 
u\ n.i dJa mojej lu tni, a n i dl a i.micn la; 

Imię moje tak przeszło jako bl ysk a.wica 
I będzie j ak dźwięk pusty trwać p1 zez pok o Lenia. 

Lecz wy, coście m n ie znali, w podaniach przekażcie, 

Zem dla ojczyzn y stera! moje lata 1nlodc; 
\ póki okręt walczy! - siedzia łem n (I mnsz ie. 

tA gdy toną! - z okirętem poszedłem pod wodę„. 

1AJe k·i edyś - o smętnych losach za.clLunany 
Mojej biecLne j ojczyzny - p rzy.zna, k<t.o szlachetny, 

Ze płaszcz na mo.im duchu by! n ie wyżebrany , 

L ecz świel no:oiciam i d.awnyc h moich przod·ków 
świet ny . 

Niech p rzy jaciele moi w nocy się zgrom adzą 

I b iedne serce moje spalą w atoesie, 
lej, która mi d a la t o serce, oddad zą -

Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch 
odniesie„. 

Niech przyjaciel.c mo i siądą przy pucharze 
I zapiją mój popzcb - oraz wł asną biedę: 

JeżeLi będę duch em, to się im pokażę , 

Jeśli mnję Bóg uwol.ni od męki - nie przyjdę„. 

Lecz zak lin.am - n iech żywi nie tracą nadziei 
I prze.cl n arodem n ios ą oświaty k agan iec; 

A kiedy t rzeba , n a śmierć idą po kolci, 
J ak k amienie przez Boga rzucane n a sza•'1icc !. .. 

Oo do mnie - ja zostaw larn male11ką tu d r u 7.bę 

"T'ych, co mogli pokochać serce moje dumrne; 
Znać, że srogą spełniłem, twardą bożą służbę 

I zgodziłem się tu mieć - n iep łukaną trumnę. 

Kto drugi lak bez świaila oklasków się zgodzi 
Iść. „ taką obojętność, jak ja, mieć dla świata ? 

Być sternikiem duchami napelnionej lodzi, 
I tak cicho odlerueć, jak duch, gay od Lala? 

J edna k zostanie po mnie La siła f al.a lna, 
Co mi żywemu na nic „ . tyill<o czoło zdobi; 

Lecz po śmierci w as b~dzi e gn iotła nie wid zia lna, 
IAż w~s. zjadacze ch le ba - w a niołów przerobi. 



ROZŁĄCZE.'IIE 

Ro!Złączcn•i - lecz jcdono o drugim p_amii;ta: 
Pomiędzy nami lala bjały gołąb smuLku 
I nosi ciągłe wieści. W iem. kiedy w ogródku, 
W•iem, kiedy płaczesz w cichej komnac.ic ~amkn ięla. 

·Wiie.m, o jakiej godzin~c wraca bol!u fa la., 
Wiem, jaka ci rozmowa ludz i lzi; wyciska . 
Tyś mi widna, jak gw iazd.a, co się lam zap:iL1 
I I zę różową lejc i skrą siną błyska. 

A choć m.i teraz ciebie oczyma n ic dostać, 

Znając twój d om i drzewa ogrodu i kwiaty, 
Wiem, gdz ie malować myślą lwc oczy i postać, 

:vt i.;dz y j akimi drzewy szukać b ia łe j szaty. 

A le ly będzisz kra jobrazy Lworzyć , 

Osrebrzać je księżycem i promien ić światem: 

Nie wiesz, że trzeb a niebo zwabić i po.łożyć 
Pod oknami i nazwać jeziora błękitem; 

Potem jezioro z niebem dzie l ić n a polowę, 

•W dzic11 zasłoną gór jasnych, w nocy skal szafirem; 
·Nie wiesz, jak włosem deszczu skalom wieiiczyć 

JilO 'Hę, 

J ak je widz·ieć w księżycu okrc,~lonc kirem . 

N.ie wiesz, n ad jaką gó r ą wschodzi ta perełka, 

Kltórąm wybrał dla cieb ie za gw.iazdcczkę - st róża; 
N'ie wiesz, że gd zieś d aleko ai u gór podnóża , 

Za jeziorem, doj rzałem dwa z okien świateł ka. 

Przywykłem do n ich, kocham te gw iazdy jeziora, 
Oiemnc mglą odd a le n ia, od gwiazd n ieb a k rwawszc; 
Oz.iś je widzę, widziałem zapa.lone wczora, 
Zawsze mi świecą - smulno i blado - lecz ~awsze .. . 

'"' ty wiecznie zagasłaś n ad biednym tułaczem: 
Lecz choć się nigdy, nigdy połączyć n ic mamy, 
Zamilkn iemy n a chwi lę i znów się wołamy. 

J ak dwa smutne słowiki, co wab.ią się p ł aczem. 

(:-.1nd jeziorem Lema n, dnia 20 lipca Ul35 r .) 

So mdę matka moja mdła 
N-a słowika urodziła, 

A ja wziąwszy ta.ki gloo, 
Ze słowika jestem kos„. 

A to w:;;zysliko są nonsensa, 
Te Wierszy.kJ moje nowe, 

Gdzie się j ęzyk mój wałęsa 
I baw.i zęby trzonowe ••• 

J . •Słowacki 



DO i:\1IAT\J(,J 

W ciemnościach poslać mi sloi matczyn a, 
::-;Jiby idąca ku lęczowcj brnunie -
Jej odwrócona lwa.rz patrzy przez rnrr. iq, 
I w oczach widać , że pal.rzy na s:, na. 

D O MAT.KI 

Zad.rży ci n ieraz serce, miła malko moja, 
Widząc po.wracających i ułaskawion ych , 

Kląć b~ziesz, że lak lward a była na m n ie zb rojai 
I tak wielkie wytrwanie w zamiarach szalon ych. 

Wiem, żebym ci wrócen iem m-0im lat przys,porzył: -
Yl ów, kjedy cię spytają, czy lwój syn pow.raca, 

że syn t w ój n a szta ndarach j ak pies się położy ł 

I c h oć wo ł asz , n ie idz·ie - oczy tyliko zw raca. 

Oczy zwraca k u tobie „ . więcej n ic nje moo.że, 

T yko spo.j.rzC'llicm to b ie smutek sw ó j tlumaczy ; 
Lecz wo li lwnaj ący - n·ic iść n a obrożq, 

J...ecz woli za m iast h a t\by - choć czarc: rozpaczy ! 

Przebaczże m u, o moja ty piastu nk o d roga. 
że się lak zaprzepaśc i ! i tak zac.ze l uścil; 

P rzeb acz„ . b o gd yby n ie to. że opuścić Boga 
Trzeba b y - loby cieb ie pewno n ic opuścił. 

Kier ownik techniczny 
TADEUSZ KOBIAŁI{A 

Inspicjent 
DANUTA FULDE, 

GRZEGORZ JANCZURA 

Sufler 
MARZENA ZAJĄC 

Brygadier sceny_ 
ZYGMUNT SOCIJANSKI 

* * * 
Wybór i układ teks tów, 

redakcja programu 
i sek re tar z li ter acki tea tru 

KATARZYNA RAZIMIERSKA 

Opracowa nie graf iczne 
KAROL JABŁOŃSKI 

* * * 
Informacje: ffiuro Informacji i Kontaktu 

z Widzem, TEATR, tel. 213-66 
KASA TEATRU czynna codziennie 10-13 

16-19 
w niedziele 15-19 

w ponicdzialki kasa nieczynna 
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