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P I S . RYCER Z Y CZ YNU 

J es t to ·„ajdtmv<:cjsza p ieś ń 

jakq kieclykolwiek Polska stu;orzyla 
Józef P iłsudski 

Legiony le, - żeb ra c za nuta 
Lcaiony to - ofiarny stos 
Le iony to - żołn ier ' l<a buta 
Legio y to - st raceńc6w los~ 

My Pierwsza Br ygada 
3trzelec k grom ad '. 
Na stos - rzuc iliśmy 
Swó j życia los -
Na stos - na stos . 

O, ile rn. ąk, ile cie rpienia 
O, ile krwi przelanych ł · z~ 
Pomimo to - n ie ma zwąlpiC'nia. 
Dodav1a ł sil wc;drówki kres. 

My Pie rwsza Brygada.„ 

K rzyczeli, żeśmy stumanieni 
Nie wi _rząc nam, że chcieć -
Laliśmy krew osamotn ien i 
A z nami był nasz drogi Wódz! 

My Pierwsza Brygada„. 

Inaczej sir~ dziś za patrują 
I trafić chcą do naszych dusz 
I mówią, że nas już szan ują, 
Lecz właśnie czas odwetu już! 

My Pierwsza Brygada .. . 

to móc„. 

Nie chcemy już od was uznania 
Ni waszych mów, ni waszych łez, 
Skończyły się dni kołatania 
Do waszych serc - do waszych kies„. 

My Pierwsza Brygada„. 

Dzisiaj już my - jednością silni 
Tworzymy Polskę - przodków mit, 
Ze my w tej pracy - nie dość pilni, 
Zostanie wam potomnych wstyd! 

My Pierwsza Brygada„. 
Tadeusz Biernack4 

grudzień 19111 rok 

, · 

Odrodzenie Polski 
w świetle rozkazów Wskrzesiciela Państwa 

Pierwszy rozkaz 

Zriłnierze!„. Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pier
wsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyj
skiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego idą
ce~o walczyć za oswobodzenie Ojczyzny. 

Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść ma
cie. Wszyscy jesteście żołnierzami. N ie zaznaczam szarż, 

każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje .to
wódców. Szarżę uzyskacie w bitwach. Każdy z was może 
zos tać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść 

do szeregowców, czego oby nie było„. Patrzę na Was, jako 
na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia pol
ska i pozdrawiam Was, jako p:erwszą kadrową kompanię. 
Idźcie i zwyciężajcie! 

J . Pils11rlsld 
Kraków, 5 sierpnia 1914 

Odezwa do Narodit 
Po wkroczeniu strzelców w granice byłej kongresówki 

Polacy! 
Wybiła godzina rostrzygająca! Polska przestała być nie
wolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, sama chcE' 
budować swą przyszło~ ć, rzucając na szale~ wypadków wła
snią s iłę orężną. 

Kadry armii polskiej wkroczyły na ziemię Królestwa Pol
skiego, zajmując ją na rzecz jej właściwego, istotnego, je
dynego gospodarza: Ludu Polskiego, k tóry ją swą krwawi
cą użyźnił i wzbogacił, zajmując ją w imieniu Władzy Na
czelnej - Rządu Narodowego. Niesiemy całemu narodowi 
rozkucie kajdan, poszczególnym zaś jego warstwom wa
runki normalnego rozwoju . Z dniem dzisiejszym cały na
ród skupić s ię winien w jednym obozie pod kierownict
wem Rządu Narodowego. 

J . Piłsudski 

Sierpieó. 1914 

Gdy w życiu mądra spotka cię przestroga: głową 
muru nie przebijesz - nie wierz temu. 

Józef Piłsudski 



W Kielcach 

Żo łnierze '. 

Wśród pow szechnej biernoś c i naszego społeczeństwa - wy
padki dziejowe zaskoczyły Polaków, zostawiając ich bez 
możliwośc i jednolitego : s ilnego postępowa nia. K oniecz
nym było aby najśmielsi i najenergiczniejsi wzięli na s-.vo
je barki odpowiedzia l ność i :nicjatywę rzuce:1ia isk r y na 
proch. 
Tę iskrę rzuc il iście, dając przykład innym, jako przewodni
cy walki narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny . Wy
stąpiliśc:e jako garstka, w Kielcach i pod Brzegami w strzy
maliśmy przem oc odwiecznego \Hoga , zas łania j ąc sobą to, 
co już by ło w olne od stopy naj eźdźcy. Obecnie naród b u
dzić się zaczy na i nie chce nas zostaw i ć samot n ymi , tak 
jak byli śmy dotychczas. 

Po porozumieniu się z tajnym Rządem Narodowym w War
szawie, zgłosi ł em w swoim : w wa szym imieniu przystą

pien ie do organizacji szerszej, zapewniającej wojsku .-pol
skiemu większe środki i si lniejsze d z iałanie. Oddział :> na
sze mają być kadrami dla formujących się Legionów . 

Dziękuje; wszystkim szarżom i żołnierzom za trudy i prace 
:io tąd uczynione : chcę wierzyć , że zapa ł i dyscy plina 
wojsko wa , które dotąd w ykazujecie, będą dostateczną silą 

b y przysz łe Lei;iony natchnąć pewnością zwycięs twa . 

J. Piłsudski 

Kielce, 22 sierpnia 1914 

Nawet bandyta musi umieć chcieć i za te swoje 
pragnienia umieć się narażać, a my ogół polsk1. -
nie umiemy chcieć ! Chcemy wszystko wyjęczeć, 
wygadać . Upewniamy samych siebie, że można Pol
skę wyszachrować, że ofiary sq zbyteczne ... 

Józef Piłsudski Dla dobrego żołnierza nie ma położenia , z którego 
z honorem wyjść nie można. 

Józef Piłsudski 



Po roku kr\Vawych walk 

żołnierze'. 

Rok temu z garścią małą ludzi źle wyposażonych, rozpo
cząłem wojnę . Cały świat stanął wtedy do boju. Nie chcia
łem pozwolić, aby w czasie, gdy na żywym ciele naszej 
Ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw 

i narodów, samych tylko Polaków przy tym brakowało. 

Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów ważących się 

nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucono, 
zabrakło polskiej szabli. 
Ze szabla nasza była małą, że nie była godną wielkiego 
20 milion owego narodu, nie nasza w tym wina. Nie stał 

za nami naród, nie maj<)cy 0dwagi spojrzeć olbrzymim wy
padkom w oczy i oczekujący w biernej „neutralności" ja
kiejś dla siebie od kogoś „gwarancji". 
Żołnierze! Poszli ście za moim rozkazem bez wahania, bez 
c:hwili namysłu, czy los wasz nie będzie podobnym do lo
su tylu poprzedzających nas pokoleń żołnierzy polskich. 
Foszliście, by stanąć w obronie, jc<li już nie szczęścia Oj
c:zyzny, to przynajmniej jej honoru. 

Rok miną!. Wyrobił się w nas ten typ żołnierza, jakiego 
nie znała dotąd Polska. Nie brawura, nie błyskotka żoł

nierska, stanowi najistotniejszą naszą cechę, lecz ten prze
dziwny spokój i równowaga w pracy bez względu na prze
ciwności jakie nas spotykają. Z młodego chłopaka w na
!:zej atmosferze wyrabia się szybko spokoj.ny, równy sta
ry żołnierz, przygotowany na długą i żmudną pracę, nie 
spalający się jak słoma w pierwszym drobnym ogniu . 
.Żołnierze i towarzysze broni! Rok ciężkiej pracy minął! 

Pracy tak ciężkiej, tylu obstawionej przeszkodami, że gd.y 
ohejnymy się na nią, dziw bierze, że istniejemy, że daw
"'10 już rodzime bory nie szemrzą po nas swej pieśni żałob
:1ej, po nas, po polskich żołnierzach z wielkiej \\rojny 19H 
1oku. 
I teraz po roku wojny, jak w początku, jesteśmy tylko 
awangardą wojenną Polski, a także jej awangardą mora-1-
l'l'I z umiejętnością zaryzykowania wszystkiego, gdy ryzyko 
jest konieczne. 

Żołnierze! Dziś po roku wojny i pracy smutno mi, że po
winszować olbrzymich triumfów Wam nie mogę, lecz dum
ny jestem, że dzisiaj z większym spokojem, niż rok temu, 
mogę do Was jak ongi zawołać: „Chłopcy! Naprzód! Na 
śmierć, czy na życie, na zwycięstwo, czy na klęski - idi
cie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. 

Ożarów, pod Lubartowem, 5 sierpnia 1915 
J. Piłsudski 

Jestem jak Litwin - uparty. Długo myślę , lecz 
od postanowienia nie odwodzą mnie trudności. 

Józef Piłsudski 



P'. d ,·.'u at· eh bojćN: 

/1 .ł ni crzc: 

J ) , ·a lat r,1 ,„-- m·'·t.: ·e j na~zt..m 1J ~trc ·..t c.i at .\· - Vi ::~(: p!1i· 
1 !łl ~l r o '..:: u .. ~ rJ~ :1L1 zif:m t p rJ l:: "< „j dŻ \V it. r.q hśmy t~a.szym: rQ
l •~· rni zap:_. m '. ic1. • . \- da ··.vno sztar.ci.:r ·::oj .>ka polsk i ~o . w CL 

ru nie ojczyzny a1 ące1~0 do h vju, GC.:y m r a CZ'2:e W;;.~ z : '-:\ 
sze dł w pole . .: d~ -\ a lem s::i:"J: · j· :no , ,ra\n; z r;• ro:-:1nych 
pr;;.cs2k1Jr1, k ' ·~ L ~1 ~-rn nzl ch·rJC:te . ...; ~3 j ą . GJym \'.' ~ l>toi.vadz J 
\Vas z mur0\'. ni euf neco w Vlnsze si ły Krak ov:a, gciym 
\\"C!1 nc1 .dł z Wam· do 1 ~1ia s t i m i<istcct.ck Królestwa, wtdz: o.
!t m za w s;:e µrze srJ \ ,ą wi clrr.o upic.r ne, pmvstaj4cc z !,! r O
bów ojciiw i dz <1d6w - ' '· idmo żołnierza bez Ojczyzny. 
Cz tak'. m i r, v :' . .;!aniern:,· w h i~\o r ii, czy p 'l nas pozosta

wimy jedynie 

„krótY.i p1"cz kobiecy 
i di u ·e :1Qcnc roC.:.aków rozmo\vy", 

p 1 ~aże przysz! r,~ (:. My obecnie s~.i - c w b0ju, mamy do 
'°bron ;.• ":'a''· kt ć.ry~my bczsprzec z•1 '. c zdoby!i. \V ciężk : ch 
'.'.«. l!rn ch , kr".vawyrni ofiar;,mi żułn:erzc wszystkich brygad 
\\'Y\\·ari i n!u:a\,Lsl iwm ło~nm i'', czcu, o śmy nie mieli jesz
c ze y,;yc ho clz~c ra W~l jrn; -- ho_10 r Ż'J łnier.ca po łsri:ic t;::i, któ
rc~o b itno~C: : ,, ewnc;;1rzna dy;;cyplina n ie pod l e~ a już ni
!!d7.ic żadne j wą pl iwo ·c:. 
lJop t)k i s c je; na Waszym czele, hc;dę bronił do upadleg , 
1ic cofaj<;c s:fi przed żadną ofi<1rą, t ec:o, co jest naszą 

\'b s nośc!ą i co o ddać musi my w całości nienaruszone j 
n a ~z~·m nas tępc ra - na sze~o honoru żo łnierza polskie~o . 

~o te ż. od Wa:;, żoł n ierze z całą surowo ,~ cią wyma 0 am. 
'Of iary kr wa we, czy bezkrwawe, gdy trzeba, muszą być w 
'tym celu złożone . Dwa lata minęly'. Losy Ojczy;m y na~zej 

1vaż, się jeszcze: Niech mi wolno będzie Wam i sob ie żY

'7. \' Ć, by r ozka z mó j następn ,v w naszą roczni cę był odczy
t~n ~· w olnem u polskiemu żołnierzowi na wolnej polskiej 
zit• mi„ 

Kolonia Dubniak, 6 sierpnia 19Hi 
J . Piłsudski 

Jedne przesz kody obchodzi się, inne wprost się 
przełamuje, czasem trzeba m(Jsty budować: przez 
rzeki, - czasem przelatywać: ponad nir1i. 

Józef Piłsudski 



Po po ocie z Magdehurga 

żołnierze! 

Obejmuj1tc nad Wami komedę w chwili, gdy serc<~ w każ

dym Polaku bi je silniej i żywiej, gdy dzieci Naszej z ·emi 
ujrzały słońce swobody w całym jej blasku. Z Wami ra
zem przeżywam wzruszenie tej ~odziny dziejowej, z Wami 
razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz do
bra Ojczyzny i óZCzęścia Jej obywateli. 
Żołnierze' W ciągu wojny światowe j w różnych miejscach 
i warunkach tworzyły się próby formacji wojskowych pol
skich . Przy ka lectwie - zdawało się - nieuleczalnym na
szego Nar odu próby nawet, gdy były szczytne i bohaterskie, 
były z konieczn•ś ci kar le i jednostronne. Pozostałością tych 
stosunków jest niejednolitość szkodliwa wojsku. Liczę na 
to, że każdy z Was potrafi siebie przezwyciężyć i zdobę

dzie się na wysil!ek dla usunięcia różnic i tarć, klik i za
ścianków w wojsku, dla szybkiego wytworzenia poczucia 
koleżeństwa i ułatwienia pracy. 
Chciałbym, abym pod tym wzglę dem nic potrzebował ro
b i ć Wam wyrzutów i abym mógł zdając sprawę ze swych 
czynności przed narodem powie dzieć sumiennie o sobie i 
o Was, że by l'śmy n ie ty lko p ierwszymi ale i dobrymi żoł
nierzami zmartwyst wstał ej Polski. 

Warsza wa, 12 listopada 1918 
J. Pilsudski 

„Geniusz Niepodległości'', Lwów 1932. 

Swoboda to nie jest kaprys. Sw~boda to nie jest 
„mnie wszystko wolno, a drugiemu nic", swoboda, 
jeśli ma dać siły, musi łączyć, jednoczyć! 

Józef Piłsudski 

f) 

ZYGMUNT NOWAKOWSKI 
ZNANY I NIE ZNANY 

Kależał bod aj do noi.j pO) '-lla rn iej szch n .;~;:ici K ra 1n wa 
lat trzydzies tych. Związa ny z tym miastem od dn ia uro
dzin, tj. od 22 s tyczn ia 1891 roku pozostał mu wi er ny aż 

do jesieni 1939 roku , ki edy tn na zawsze opuścił nie t~· lko 

swoje rodzinne mias to, ale i s woją uj czyznę, decydując ~ię 

na tułaczy los emigranta. 

Był synem Błażeja Temjjki i Heleny z Nowakowskich. 
Nazwisko przejął po m a tce. 

P o ukończeniu gimnazjum w Krakowi e, studiował filo~ 

lo gię po l ską na Uniwersytecie .Jagielloi1skim, a na stępnie 

uczył się w szkole dramatycznej Kazimierza Ga bryebkie
go (aktora, także dyrektora Teatru L udowego), w której 
w latach 1909-1911 wykładali m.in. Irena Solska, Stanisła~ 
wa Wysocka, Luc jan Ryd el, Włodzimierz Tetmajer . Zyg
munt Nowakowski - przyszły adept sztuki aktorskiej był 

uczniem Ireny Solskiej i Antoniego Siemaszki. Jako aktor 
debiutował w lipcu 1910 roku na scenic Teatru Ludowego 
za dyrekcji Edmunda Rygiera. 
Nowy sezon rozpoczął juz w zespole Teatru im. Słowackie
go w Krakowi e, grając ro.in. w „Dziadach" (rolę Sobolew
skiego i w „Weselu" (rolę Dziennikarza). 

W 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich, walc zył na 
froncie następnie - podczas wojny pracował w Departa
mencie Spraw Wojskowych. 
Po odzyskaniu niepodległości powrócił do Teatru im. Sło

wackiego, którym już wówczas kierował Teofil Trzciński. 

J ako reżyser debiutował w 1920 roku, przygotowuJąc na 
macierzystej scenie premierę komedii Aleksandra Fredry 
pt. „Wielki człowiek do małych interesów". 

Następny sezon spędza w Warszawie, angażując się do 
zespołu Teatru Polskiego i Teatru Małego. W Polskim grał 
m.in. Wysockiego w „Nocy listopadowej" Wyspiańskiego, w 
Małym reżyserował komedię D. Nicodemiego pt. „Gałga
nek". 

W sezonie 1923-24 powraca do Teatru im . Słowackiego 
w Krakowie, a w dwóch następnych gra i reżyseruje w 
krakowskim Teatrze Bagatela oraz w łódzkim Teatrze 
Miejskim. 

W latach 1926-29 a więc przez trzy pełne sezony pełnił 
obowiązki dyrektora Teatru Miejskiego im. Słowackiego w 
:i:{rakowie. Mimo nienajlepszego w owym czasie zespołu i 
rozmaitych trudności, zwłaszcza finansowych okres jego 
dyrekcji zaznaczył się kilkoma ciekawymi propozycjami re
pertuarowymi. Olbrzymim powodzeniem c ieszyły się zwła-



szcza cztery inscenizacje Nowakowskiego: „Turandot" Goz
ziego (w nowym przekładzie Emila Zegadłowicza) w 1927 
r eku, „Cyrano de Bergerac" E. Rostanda (z Nowakowskim 
w roli tytułowej), „Volpone" Ben Jansona oraz „Krakowia
cy i górale" W. Bogusławskiego w 1928 roku. Szczególnie 
to os ta tnie widowisko zyskało sobie niezwykłą popular
no~ć. Były to zarazem najwybitn iejsze inscenizacje Nowa
kowskiego. Wznawiał je potem z powodzeniem w Wilnie i 
w ·warszawie. 

W latach krakowskiej dyrekcji Nowakowski reżyserowat 
takżc dramaty Wyspiańskiego m.in. „Akropolis" (w 1926 ro
ku - po raz pierwszy w całości) i „Achilleis", ponadto „Ró
żę"' Zeromskicg0 , „Fausta" Goethego, „Kupca weneckiego" 
Szekspira. 
Reiyserował taki.c wiele sztuk z repertuaru komediowego. 
Jako dyrektor teatru wprowadzał najnowsze urządzen ia 

sceniczne - horyzont półokrą g ły, nowoczesne urządzenia 

świetlne. 

Okres dyrekcJi Nowakowskiego wypadł między dwoma ka
dencjami Teofila Trzcińskieg o (1918-1926 i 1929-1932). Po 
n im prze jmie teatr .Juliusz Osterwa (do 193.'i), a następnie 

aż do wybuchu wojny - Karol Frycz. 
Nowakowski w okresie swej dyrekcji wykazał się dbałc

ścią o wyst awę ,- ccniczną, o kształt plastyczny i muzycz
ny µrzedstawień, a także o poziom literacki repertuaru. Je
go doradcą iitcrackim był wybitny polonista, literaturozna
w ca - Tadeusz Swiątek. 

W swojej karierze aktorskiej grał najczęściej role boha
terów i amantów, a także z dużym powodzeniem role cha
rakterystyczne. Najważniejsze osiągnięcia w jego aktorskim 
dorobku to: Gustaw-Konrad w „Dziadach", Konrad w „Wy
zw oleniu", Poeta i Dziennikarz w „Weselu", Horacy w 
„Hamlecie", Hra\tia Henryk w „Nie boskiej komedii". Natan 
w „Sędziach", Jakub w „Głupim Jakubie", Taruffe w 
„Swiętoszku". 

Równoleg le z twórczością sceniczną objawiał swój drugi 
t aient - literacki. Pracując w teatrze jednocześnie studio
wał na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując w 1921 ro
ku tytuł doktora filozofii na podstawie pracy „Józef Na
r 2.ymski i komedia społeczna" (wydanej drukiem rok póź

niej). 
Artykuły, szkice literackie, felietony pisał w sposób ciągły 

i zamieszczał je w „Dzienniku Narodowym" i w „Wiado
mościach Polskich" począwszy od 191.5 roku. 

W 1924 roku debiutował jako dramaturg komedią w 
trzech aktach pt. „Tajemniczy pan " wystawioną przez 
Teatr Komedia w Warszawie, a następnie jeszcze w tym 

.. 

samym sezonie w Krakowie za dyrekcji Trzcińskieo-o 

który oprócz wielkiej klas;ki, popierał także twórcz;śĆ 
wsµółczesną. Dość przypomnieć głośne w tym czasie de
biuty Wandurskiego, Zegadłowicza, Hulewicza, Morstina, 
n:e mówiąc już o wymagającym niemało odwagi wprowa
dzeniu na scenę sztuk Witkacego („Tumor Mózgowicz" -
1921 r. i „Kurka wodna" - 1923 r.). 
W 192:5 roku kolejne pr~miery komedii Nowakowskiego 
przygotował teatr w Łodzi oraz poznański Teatr Nowy. 
Sztuka zagrana niemalże jednocześnie przez cztery teatry, 
przełożona na język niemiecki i wystawiona w Wiesbaden 
do dziś pozostaje w rękopisie. Podobnie jak późniejsza o 
dwa lata komedia pt. „Puchar wędrowny" zagrana w l!l26 
roku przez Teatr „Nowy" w Poznaniu, Teatr Bogusławs

kiego w Warszawie i Teatr Nowy we Lwowie. 

Po 1930 roku Nowakowski na skutek gwałtownego konfliktu z 
Radą Miejską, zerwał z teatrem, poświęcił się prawie wyłącznie 
cziałalności literackiej i dziennikarskiej. Tru'dne usposo
bienie i drażliwość dyrektora były przyczyną niekoiiczą

cych się niesnasek i nieporozumień, także z zespołem ak
torskim, co w końcu zadecydowało o odejściu Nowakow
skiego w ogele od teatru. Całkowicie zerwał ze sceną. De
cyzja ta była przynajmniej czl;sc10wo usprawiedliwiona 
wcześniej obajwionym talentem literackim. Dużą po..czyt
ność zyskały jego dwie autobiograficzne powieści: „Przy
lądek dobrej nadziei" (1931 r.) i „Rubikon" (1935), a na 
wpół autobiograficzna pt. „Start Edmunda Sulimy" (1932 r.) 
wyróżniona została nagrodą literacką Krakowa. 

Jednak popularność Nowakowskiego tak krakowska, jak 
i ogólnopolska wynikała przede wszystkim z jego felieto
nów, drukowanych co tydzień w niedzielnym numerze 
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego" (19:30-1939). Dzien
nik ów o największym wówczas w Polsce nakładzie czyty
wany był w całym kraju. 

Początkowo felietony Nowakowskiego dość bezpretensjonal
nie stawiały sobie za cel rozrywkę, rozbawienie czytelni
ka .Z czasem zaczął dominować w nich ton poważny, 

Szczególnie w latach kryzysu gospodarczego uwaga felie
tonisty coraz częściej zatrzymuje się na przerażających 

nieraz faktach zaco,fania cywilizacyjnego, nędzy, bezrobo
cia i analfabetyzmu. 

Tej felietonistyce społecznikowskiej, czy zgoła interwencyj
nej, towarzyszy nurt polityczny. Nowakowski wychowany 
w liberalno-konserwatywnej atmosferze Kralfowa, niechęt

ny był wszelkim ruchom lewicowym. Legionista w latach 
młodości - do końca życia pozostanie olśniony legendą 

Marszałka. 
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W spektaklu wykorzystano utwór Jerzego Stachurskiego 
„Pięć refrenów na fortepian". 
Konsultacja historyczna: Dr Michał Klimecki (Wojskowy 
Instytut Historyczny w Warszawie) 

'V latach bezpośrednio poprzedzających katastrofę wrześ

niową w publicystyce Nowakowskiego wzmocni się ton po
wagi. Będzie upominał się o amnestię dla więźniów brzes
kich, o praworządnie przeprowadzone wybory, o wolność 

siovva, o respektowan'.e opinii publicznej. 

Trudno dziś pokusić się o jednolitą ocenę felietonów N<ł

wakowskiego, zebranych i jeszcze przed wojną wydanych 
w kilku pokaźnych zbiorach o bardzo znaczących tytułach: 
,.Geografia serdeczna"' (1931), „Kucharz doskonały"' (1932), 
„Książka zażaleń" (1933), „Dzwonek niedzielny" (1934), 
„Stawiam bańki" (1936), „Lajkonik" (1938), „Z mojej pral
ni" (1939). Nie będzie chyba jednak przesadą zaliczenie 
Nowakowskiego do klasyków polskiego felietonu . Przy 
czym ldasyk ten nic całkiem się jeszcze zestarzał. .Jego 
polszczyzna jest nadal jasaa, delikatna, nieskazitelna. Je
.go dowcip potrafi nadal rozśm ieszać (porównaj felieton pt. 
„Pani premiera" w niniejszym programie). J ego bystre i 
wnikliwe obserwacje zachowały satyryczną wymowność. 

Oprócz felietonów, w których przejawiał doskonały, ale 
niekiedy zjadliwy dowcip, od początku współpracy z Ilu
strowanym Kurierem Codziennym, pisał Nowakowski re
cenzje teatralne. Teatr pozostał na zawsze ulubionym je
go tematem. jak gd yby tym pisaniem autor próbował uspo
koić tęsknotę za porzuconą sceną, za opuszczonym teatrem. 

Do teatru powrócił - i to triumfalnie - tuż przed woj
ną , jako autor widowi~ka legionowego pt. „Gałązka rozma
rynu". Konkurs na teatralną sztukę legionową rozpisany 
przez Radę Miejską Krakowa w 19:34 roku - mimo wyso
kich nagród nie przyn i ós ł oczekiwanych rezultatów. Po 
trzech latach niezależnie od konkursu Zygmunt Nowakow
ski , były !er; ionista napisał „Gałązkę rozmarynu" - pięć 

obrazów z życ ia plutonu. 

Prapremiera (9 XI 1937 r.) miała miejsce w Teatrze Pol
skim \ V Warszawie, z którym autor związany był dość 

ściśle n a początku lat dwudziestych. Sztuka w reżyserii 

Aleksandra Węgierki, ze scenografią Stanisława Sliwińskie

go odniosła niebywały, do dziś owiany mitem sukces ar
tystyczny, grana była w Warszawie 157 razy z rzędu. Nie 
dziw, że obiegła wszystkie najważniejsze polskie sceny: w 
Krakowie (premiera 23 XII 1937 r.). w Łodzi (4 I 1937) w 
Wilnie w Teatrze Miejskim na Pohulance (11 XI 1938) i we 
Lwowie w Teatrze Wielkim w 1938 roku. 

Tekst sztuki został wydany w pierwszym tomie jubileu
szowej edycji o nazwie „Teatr Polski Żywej" przygo
towanej z okazji XX lecia odzyskania niepodległości. „Ga
łązka rozmarynu" - trzecia z kolei sztuka teatralna, 



która w 1937 roku przyniosia autorowi nagrodę literacką 

im. L eona Reynela (przyznanego w tym samym roku Zło
tego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury autor nie 
przyją ł ) doczekała się także edycji zachodnich: w 1945 ro
ku w BarL(Włochy) i w Londynie. Dwie kole jne s;1:tuki -
„Kabała" - w czterech aktach, do dziś w rqko pisie i „Ty 
pójdziesz górą", której tekst zaginą ł, choć w 1943 roku zo
stała w ystawiona w Anglii przez Lotniczą Czołówkę Tea
tralną - Nowakowski napisał już na em igrac ji, bowiem 
we wrześniu 1939 roku opuścił swoją ojczyznę, by nie po
wrócić do niej już nigdy. Jak przed laty ostentacyjnie po
rzucił teatr i mimo tę sknoty za sceną wytrwał w tym 
nieprzejednanym geście , tak po wybuchu wojny nie mo
gąc pogodzić s ię z nową rzeczywistością - op uscił kraj. 
Na emigracji stał ~ ię dzia łaczem i publicystą · pol itycznym, 
zajmowa ł si ę pracą literacką i dziennikarską. Wiele pisał 

i występował w radiu (także w po lskiej roz głośni radia 
„Wolna Europa"), ucze stniczył w propagandowych akcjach 
a_ntykomunistycznych. P odczas emigracji na s t ałe przeby
wał w Londynie. Od 19-tO rok u redagowa ł wspólnie z Mie
czysławem Grydzewskim (założycielem warszawskich „Wia
domości Literackich") .,Wiado:ności Polskie Polityczne i 
L iter ackie" . 
Był prezesem honorowym utworzone~o w 1942 roku Sto
warzyszenia Muzyków i Artystów P olskich. Był także opie
kunem i współpracownikiem emi gracyjnego Teatru Pol
skiego. W 1949 r oku w Scale Theatre wystawił we własnej 

reżyserii „Sędziów" Wyspiańskiego. Był inicjatorem T owa
rzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego w Londynie. Brał 

czynny udział w tamtejszym życiu kulturalnym. Pi sa ł li
czne felietony zamieszczane w p ismach em igracyjnych. 
Tom swych emigracyjnych felietonów opatrzył żartobliwie 

smutnym tytułem - „Lajkonik na wygnaniu". 

Zmarł w Londynie -l pażdziernika 1963 roku. Kilka lat 
póżniej prochy jego wróciły do k ra ju i zostały złożone na 
krakowskim Cmentarzu Rakowickim. 

Powrócił więc „na ojczyzny łono". Dzięk i ciągle „zielo
nej'' „Gałązce rozmarynu" powrócił także do teatru.„ 

Wstyd , niemoc 
sienia. 

Krzysztof Wójcicki 

hari.ba niewoli trudne są clo znie-

Józef Piłsudski 
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Wróżenie z galqzki rozmarynu 

Pójdzie, nie pójdzie, pójdzie, nie pójdzie. 
Zygmunt Nowakowski w ka.r11katurze M. Piotrowskiego 



PANI PREMIERA 

Z wróżb, jakie poprzedziły t<; premierę stos u nko\\·o mło

dego a utora, tylko jedna jedyna była dobra, ta m ianowicie, 
że aktorom sztuka bardzo a bardzo się nie podobała. Na 
szczęś cie, wszyscy, a le to wszysc.'-. w czambuł s .·rytykow al i 
ją nader ostro, wiadomo za ś z doświadczenia, że jeżeli ak
t orzy c hw:t lą szt ukę i swo je role już podczaó: próby czyta
nej , g ·ncra lna klapa jest rzecz<] na j zupełn iej pewną. Zaw
sze tak było : I na odwrót, ·e ś li ganią sztukę w słowach 

możli\ ·ie so czyst ych, posługu jąc się pod adr esem jej samej 
i autora barwnym i ep itetami z zakres u anatomii porów
n2.\\'Czej, na leL.y spodz !e\vać s ię murowane"o sukcesu. 
Inne jednak wróżby nie przedstawia ł y się bynajmniej po
myślnie . Nie mówię o drob iazgach, ale autor, wyj eżdzając: 

do stolicy na prób generalną, spotkał tuż pod bramą ko
b i etę leciwą niosącą puste naczynie w rękach. Niedobry 
znak przed premierą! Co gorsza, gdy autob us „Lotu" do
j eżdi:ał już do lotniska, wielki bury k ot przeciął rnu dro
gę na poprzek. Młodociany autor puścił foli:;ę czarnym my
ślom, których opętańczy bieg można by przedstawić w na
stępujący sposób: 

- Z leJe mnie Boy, zleją „Wiadomości L iterack ie", a naro
dowa prasa na pewno jeszcze tota lni e poprawi'. Za iste, le
pie j byłoby ulec jak iejś katastrofie powietrznej' T o zapew
n iloby m oje j sztuce reklamę , a może nawet i życzliwe 

przyjęcie tak u P. T. Publiczno~ci, jak u najgorszych, naj
bardziej krwawych krytyków... Przecież mi e liby absolutną 

gwarancję, że już w życiu nic więcej nie spłodzę i napi 
saliby w sposób ciepły , serdeczny, łącząc recenzję z nckro
lo:;: iem„. „Sztuka przedwczesnie zgasłego pi sarza zdobyła 

wstępnym bojem ... „A tak? Z erżną b ez miłosierdzia! 
Zrobiło mu s ię czarno prz d oczyma i płynął dalej na 
wzburzonej fali zwątpienia. 

- W ogóle po d iabła ciężk iego napisa łem tę sztukę? A 
najgorszy ze wszystkiego jest t ytuł! Tytuł ociekający łzawym 
sentymente m... Także pomysł. Co tydzień muszę wymyślać 

jakiś nagłówek barwny. interesu jący, frapujący, czyli ro
cznie fabrykuję z górą piećdzie~;iąt tytułów i właśnie t eraz 
nie mogł em już wpaść na inny koncept, jak tyl ko na tę 

nieszczęsną „Gałązkę"? Gdybyż to przynaj mniej była po
żądna ga ł ąź! Ale ta ka kruch a ;;ałązka? Nawet powiesić się 

na niej nie można„. 

Ja_k na złość ; katastrof ;· . nie byio. i autor ·· doleciał szczęśli 
wie do stolicy. Podczas próby generalnej stwierdzi ł , że jest 
człowiekiem zgoła niepotrzebnym t< k :ia ~ wiecie w ogóle, 
jak i w teatrze. W oczach grających i w oczach persone-

lu techn icznego czytał niemy wyrzut : n ie dusć , że napisci.ł 

taką ko!ubrym;, taką kobyłę w pięciu obrazach, i jeszcze 
przyjeżdża ! Smutny, zgarbiony, pętał się po garderobach , 
p o kulisach, po \Vidowni, pytając samego siebie: „Zali ja 
jestem 2utcrem t j bota n icznej s ztuk i'J~" N ie poznawał jej 
zupełn i e Rozmary n'? Przecież ni'5dY w życiu na oczy nie 
wid :o i;il tej rzek omo popuiarr: e j ro śl i ny! ! py tanie, czy ona 
ma ga!<\Z 1:': i'? „R oo,m arinu;; offi cina lis '' , ro s ina z rodziny 
,,Labiatae", zawsze zielona krzewinka o zapachu aromaty
cznym ... Tak pisze e :1cyklopedia Trzaski. „Zawsze zielona". 
Hm, to ~:ę jeszcze pokaże ! 

- Aromatyczny zapach' Nie wąchałem nigdy te j krzewin
ki, a teraz dopiero powącham! W recenzjach!„. 
Tvrnczas m w teatrze, jak w i iki i pusty, pachniało czymś 

z:;pei r' ic :nnym, al e: nie rozm c~ rynem. Unosi ła s ię j akaś woń 
c ięi.ka i nieznośna. Autor nie potrafiłby jej określić i do
p iero po drugim akci e próby zrozumiał, że jest to gromni
czny s1 .-ąd tzw. k lapy. Zapach ten ciążył ołow i em nad ca
łym ~machc1n. 

- Panie autorze„. 
- Słucham' - Drgnął na dźwięk tee;o idiotycznego tytułu. 

- P a n jakiś blady, panie a utorze'. Czyby nie przynieść pa-
nu autorowi kawy! T o podobno dobrze robi „. Sp. Perzyński 1 

zawsze pijał podczas próby ge neralnej„. Toż samo Za lew
ski2. Panie ~wicć nad jego duszą„. Z ży j ących au torów tak
że Ki <>drzyński3, tudzież ... Przynieść panu autorowi? 

Proszę' 

Dzień spędził na chmurnych rozmyślaniach, dok onując su
marynnego r achunku sumien ia. Bilans wypadł fatalnie. 
Do t.:go jest najczystszej krwi krakowiaki em „. Więcej po
siada \V ro~ów ni ż włosów na głowie. Co felieton, co nie
dziela, to stu nieprzyjaciół i to z najbardzi ej wpływowych 
sfer . Teraz będą mieli dobrą okazję! Gdyby premierę pu
ścił w Krakowie, prawdopodobnie zerżnęliby mu skórę na 
własnych śmieciach , a le p r zynajmniej ze znieczuleniem Io
ka l,1ym. Lecz kto wie, może by potem dostał pół nagrody 
Krakowa, b o tam zawsze robią wilię i nawet w powszedni 
dzień lubią się dzielić opłatkiem„. Ach , po co ryzykował 

premierę w stolicy ' No, już stało się i nie odstanie! Na 
wszelki wypadek trzeba zrobić bodaj pobieżny testament 
i zarządzić, aby go pochowali z tantiem, więc taniusia, jak 
najtaniej.„ 

Wyszedł na miasto lewą nogą. O, czytelniku, czy przeżyłeś 
kiedyś nastrój przed własną rodzoną premierą? Nie życzę 

wrogom najgorszym. .. Jesienny wiatr szumi przez ulice, 
wyje slowem: „Klapa! Klapa!", albo dla odmiany gwiżdże 
ironicznie na nutę: „O, mój rozmarynie, rozwijaj się ... " 



Niekiedy przeciągłe wycie wichru zmienia się w jakiś swm, 
który przypomina głos boi, krzyczącej u skalistych wybrze
ży... A młody autor pod pła cz podkłada złowróżbny 

tekst :„Boję się Boya! Boję się Boya!" 

Z każdego kiosku, z każdego parkanu bije mu w oczy, 
śmiga przez twarz kolorowy afisz z własnym nazwiskiem 
i z tym nieszczęsnym tytułem ... Całe m iasto zdaje się być 

wytapetowane tymi af isza m i... Godzina ósma dochodzi! 
Trzeba iść na egzekucję, dobrowolnie stanąć pod ścianką! 

\V sercu rodzi się wyrzut okropny: człowieku, a któż ci 
kazał pisać sztuki? Tyle jes t innych zawodów, ty zaś mu
siałeś wybrać ten właśnie fach! Nie mogłeś to, i dąc za gło
sem po\vołania, zostać np. księdzem? Albo, ostatecznie, pro
fe sorem? Byłbyś miał spokojny żywot, a tak? Ju ż za póź-
no 1 Teraz masz w ustach aromatyczną, 

zwiędłą krzewinę „rosmarinus offi cinali s" ... 

Och , jaka ona paskudna w smaku! 

przedwcześnie 

I jeszcze jedno: tyle jest tematów, a ty musia łeś sobie 
dobrowo lnie wybrać akurat temat tak trudny, tak piekiel
nie ryzykowny? Malo ludzi przed tobą połamało sobie na 
n im zęby? Legio nów ci się zachciało? Kadrówki'! Będziesz 

miał kadrówkę!. .. Porwałeś się z motyką na słońce i teraz 
j;;ż musisz wypić do dna ten kubeł goryczy! ósma godzi-
na! 

Zatoczył się autor na ścianę jakiejś kamienicy, utarł pot z 
czoła i jak pijany pobiegł do teatru. A tam już w tysiąc 

koni zajechała pani premiera! Wytworna, jedwabiem szu-
miąca, wielka dama, z lorgnon złotym przy szyderczo 
zmrużonych oczach, z uśmiechem ironicznym na wargach ... 
Pinda złośliwa! Rozsiadła się w fotelach, rozparła szeroko 
i czeka, czeka, czeka... Ziewnęła na zapas, cedząc przez 
zęby ten skromny, sentymentalny tytuł „Gałązka" ... 
Za kulisami, w garderobach, na scenie, w korytarzach pie
ni się ta sama premiera, wybucha przekleństwem, atakiem 
nerwów. Bo ona jest zawsze inna z tej strony kurtyny. Tam 
w jedwabiach, tu w negliżu, do rosołu. Tam opanowana, zim
na, tu w gorączce, grubo po wyżej czerwonej kreski. Tam 
siedzą wszyscy, tu biegają jąk opętani. Ten sam dzwo
nek wzywa widownię do spokoju, a kulisy podcina jak 
biczem. Zrywają się wszyscy, tętni podłoga od butów sta
tystów, nerwy drżą , rozmowy są coraz szybsze, nikt nie 
kończy zaczętego zdania. Jeszcze jeden dzwonek: na miej
sca! Zaczynamy! Panowie, zaczynamy! 

Autor schodzi im wszystkim z drogi. Zresztą nikt ich nie 
widzi. On w tej chwili jest niczym. Ucieka do samotnej 
„reżyserki", patrząc tępym wzrokiem na kwiaty, które 
wnoszą jacyś ludzie. „Znakomitemu ... ", „Swietnemu" ... „Nie-

zrównanemu".. . Zostawszy sam mówi łagodnym tonem do 
tychże cmentarnych chryzantem: 
- Za wcześnie kwiatku, za wcześnie ... 
Puka ktoś i wchodzi woźny, pytając, czy „pan autor" wyj
dzie kłaniać się już po pierwszym akcie oraz kiedy podać 
kwiaty na scenę ... 
- Kwiaty? Człowieku, jeś li masz przy sobie cykutę, to mi 
ją podaj, nie Z\vlekając'. W danym razie może być coś in
nego, zatem np. cyjankali albo jakiś bardzo wypróbowany 
a modny środek, więc tal. .. Ale kwiaty!? 
- Bo pan reżyser radzi , żeby pan autor nie wychodził 

kłaniać się ani po pierwszym, ani po drugim, tylko może 
dopiero po trzecim... Ewentualnie może po czwartym ... 
W tej chwili drgnęły lekko żarówki, czyli skończył się akt 
i zapalono światła na widowni. Z dala dochodzi do uszu 
stłumiony a wątły odgłos braw. To pani premiera bije 
oklaski delikatnie, przez grzeczność. Ot, żeby się nazywało, 

że są brawa ... Klapa na całego . Za dziesięć minut w gro
bowym nastroju zaczyna się drugi akt. Autor został w re
żyserce znowuż sam, jak ten palec. Sam z myślami o sa
mobójstwie, jako o czymś jedynym, co wypada zrobić w 
takiej sytuacji. Na stole tuż obok leży jakaś książka. Cóż 

za zbieg okoliczności: „Hamlet"! Drżąca dłoń chwyciła 

książkę , otwierając ją właśnie na wielkim monologu. „Być, 
albo nie być ... " 

I nagle, nagle.. . Ktoś wpada do garderoby, ktoś krzyczy: 
„Autor! Autor!". Już bez dodatku „panie", tylko po prostu 
„autor". Za tym ktosiem wbiega reżyser zdyszany, z krzy
kiem, wrzaskiem nieludzkim: 
- Zygmunt! Gdzie ty się dekujesz, do diabła ciężkiego! 

Na scenę! Prędzej, dopóki biją brawo! 
- Nie bujaj mnie! Nie rób wariata! 
- Mówię ci, idź prędzej! Bo ~dzie za późno! Przestaną 

bić! Kurtyna, do cholery ciężkiej, kurtyna! Zygmunt, prę
dzej! 
I jakoś nie zjedli krakowiaka w Warszawie! Bili brawo 
:i napisali dobrze! Nawet Boy! Bardzo, bardzo porządni lu
dzie! 

„Ilustrowany Kurier Codzienny" 1937 r. nr 351> 

Zygmunt Nowakowski 

> Włodzimierz Perzy1\81<ii (l8T1-1930) pi.san: publicysta l dra
maturg. 

ll Kazimierz Zalewski (11149-1919) komediopisarz i krytyk tea
tralny. 

a Stefan Kieclrzyński (1888-1~) dramaturg i po\\-ieśolopi.sacz, 

jeden z ~lównych twórców repertuaru rozrywkowego teatrów 
warszawskich. 



D\VUGŁOS: 

SZTUKA. KTORA BYLA POTRZEBNA 
ztuka pa na Nowakowskiego jest z rodzaju tych, przy któ

rych rolę krytyka obejmuje publiczność, jej sąd jest de
cydujący . Jilk wypadł tutaj t en S<\d, widzieliśmy na pre
m ierze , oklaskom n ie było koóca, śmiech mieszał się ze 
w zr uszeniem, każdy efekt osiąe. ał zamierzoną reakcję. Kry
tyk za to może ocenić, ile kunsztu j est w tęj pozornie ła~

w ej i popularnej sztuce i jak niebezpieczne było przed
sięwzięcie , które podjął autor. Dowodem trudności może 

być fa kt , 7. e brak jest prawie zupełnie tego rodzaju sztuk 
obchodowych , popularno-historycznych, a te, które się zja
wiają , n ie utrzymują si<; z vyklc na afiszu , mmio, że są w 
repertua rze potrzeb ne i po~ądane. Obok „Kościuszki pod 
Racławicami" , n pisanego przeszło przed pól wiekiem1, to 
bc:dzie boda j że ta druga. 
Trudnoś ci okażą się tym \. 1 ięk s ze, j eże li sobie uprzytom
nim;-·, jak sw i i:c są wypa dk i, z których autor wysnuł swo
i<! hi s t o rię, JU' j ąq coś z legendy a coś z reportażu. Wy
padk i ś wieże , w iększoś ć ich uczest1 ów żyje i działa, naj
v„ · ęk:zy rJ d s ze dł !edwie przed pa n , laty, prze~Jywał woj
s ·nwym krokiem szla k wiodący z Oka: drów do " rohów 
kr lcwskich2 i do ni c~mi er te l no ·ci w iblorii. Ku nszt au
tor~: obja wi si ;:arówno v l) 111, co w pro -.; dzit na scenę , 

ja - i v ty m. cz ~ na n ią n ic po usił s ię wprowad· i ć . 

„.1 · ~ obra zów z życia pl utomL" - brLm i podtytuł szt ul<i. 
o sk omne ujc:; cie wi lki go czynu Wodza na odci nk u jed

nP.'O pl u lonu chron i autora od i l uż n iebezpie zcós w ! Bez
troska, młodość, wesoł ość, tężyzna, sławny h umc.r Icgiono 
") aż ki p ią na scen ie, piosenka n ie m ilkn ie nawet wśród 

h,tku rmat i gran:a karab inów maszynow ych, więcej ·ię 

mówi .o ciepłych gaciach niż .o ojczyźnie, . więcej o rumie · 
n:.ż o sławie, eh. ba że .Sława j st pse udonimern dziel nej i 
_ rzystojne j m edyczk i, sanitariu zk i plutonu. Utrzymanie 
t j po ufałej i serdecznej prostoty, a równocześ nie spowicie 
j ~ j w atmosferę wzniosłości, o której się nie mówi, ale któ
rej powiew wciąż sic; czuje - to również wielki kunszt 
a utora. 
Cal ość rozplanowana jest na pięć obrazów. Pierwszy przed 
b urcm komisji w „Oleandrach", Aktor, malarz, fryzjer, 
st ident, profesor, murarz, h rabia , górnik i tłum innych 
tłoczą się tu, żartują, przekomarzają się - zanim mundur 
legionowy' miweluje różnice s t~no\ve i wprowadzi nowe· 
w rtościowanie jednostek. 
Dr •g i obraz to wejście do Kielc3, kłopoty właściciela cu
k .crl").i ostrożnie . i nieśmiało zamalo\vującego szyld rosyjski, 
gdy tymczasem jego kilkunastoletni syn już się zaciąga do 
Legionów. Wygalowane łaziki, strachajły i politycy kawiar-

niani, kobiety cntuzja;:mem wyprzedzające mc:;żczyzn 

znów obrazek weso ł y, ruch i życie. Ale kulminacyjn:-.-m 
punktem jest obraz trzeci, w jakimś wpólrozwalonym 
młynie, gdzie w pełni walk, jesienią, obozuje nasz plull)11. 
Przebudzenie, ranne pogwarki i żarciki, odczytywanie 
dziennika wykradzionego studentowi, a zawierającego cha
rakterystyki żolnierzy plutonu, śmiechy, dąsy, zacny zakon
nik-kapelan, który bezwiednie nasiąkł :; warą i narowami 
„leguna", jakiś b iedaczyna wyrwany -.austriackim zbirom 
chciwym żeru dla szubienicy, generał austriacki wresLcie, 
zachodzący, aby naocznie obejrzeć ten legendarny pluton, 
któremu w rozkazie dziennym oddał pochwały, miłość na
w;ązująca się między panną Sławą a dzielnym i urodzi
w vm synem ludu - i wreszcie patetyczny finał, gdy wśród 
huku szrapneli, wytworny legun-arystokrata, któremu łat

'Hiej jest dzielnie się bić niż poprawnie wymawiać literę 

„r", na porzuconym w ogrodzie i beznogim fortepianie wri
li etiudę rewolucyjną Chopina. Dziwuje się generał au
striacki, nie czytał może „Cyrana", to by mu pomogło zro
zumieć ducha tej junackiej gaskonady. Kościuszko de 
Bergerac. To zuchwałe a porywające zako11czenie je~t 

:',ajwyższym - i bardzo szczęśliwym osiągnięciem autora 
'.': zakresie deklu. 
Bo nie ma co ukrywać. „Nie gra się w szachy szlachet
nością duszy", powiedział ktoś. Podobnie sztuk teatralnych 
mających wzruszyć· nie pisze się samym sercem. W tym 
rzecz, że jednym okiem może autor uronić łezkę , ale rów
nocześnie drugim trzeba mu ogarniać wszystko i bezbłęd

nie manipulować sześćdziesięcioma osobami zespołu, spraw
dzać gdzie kto stoi i jak układają się grupy, i zerkat' ku 
publiczności, sprawdzając eo ją bierze. Tej zręczności nie 
zbywa doświadczonemu człowiekowi teatru, jakim jest Zyg
munt Nowakowski, raczej ma jej tu chwilami aż za dużo. 

Można by mieć wrażenie, że on sobie skatalogował wszy
stkie niezawodne efekty i potem je dawkuje i rozmiesz
cza, bacząc, aby jednego nie przepuścić. Znamienne jest, 
że wród publiczności słyszałem parokrotnie - niezależnie 

od siebie wzajem - historyczne słowa cesarza Franciszlca 
Józefa: „Nichts wurde mir erspart"4. 
Kiedy tuż po bohaterskiej śmierci murarczyka, który wy
rwał się z okopów, aby przynieść drzewko wigilijne, by
liśmy świadkami, jak stary chłop wzięty przez legunów do 
niewoli, poznaje wśród nich swego syna, gotowi byliśmy 

błagać autora o pardon. Bo nuż zjawi się z pobliskiej cha
łupy żona owego chłopa, aby ugodzona granatem, urodzić 

mu w okopach drugiego syna? 
iFnał trzeciego obrazu stanowił kulminacyjny punkt sztuki, 
maksimum szlachetnego patosu. Następny obraz - bitwa w 



okopach - praży nas huraganowym ogniem, ale nie jest 
już w stanie porwać nas wyżej, niż to uczyniła heroiczna 
etiuda Chopina. Aż ostatni znowuż obraz sprowadza nas 
z wielkim kunsztem do pogodne~o nastroju. Przebyliśmy z 
tym p lutonem lato, jesień, zimc; - teraz nadchodzi wiosna. 
Ta wiosna ma coś radosnego, jak gdyby już niosi a powiew 
wolności, odrodzenia. Nasz pluton zażywa zasłużonego wy
poczynku, każdy odnajduje coś ze swojej duszy cywila: 
aktor uczy wiejskie dzieci śpiewa(: chórem, bacząc pilnie, 
aby wymawiały „na maskę'', góral pomaga oraC::, malarz 
szkicuje herkulesowego murarza, który mu służy za mode
la, ciocia odnalazła siostrzeńca ... Ale zarazem w powietrzu 
unosi się dreszczyk oczekiwania. ON ma się zjawić. Obie
cał przybyć na mecz futbolo wy. I w pewnym momencie 
robi się ruch, wszystko zrywa się pręży się jak struna -
ale zanim wejdzie ON, kurtyna wolno zapada. Czujemy je
dynie zbliżanie się wielkości, ale też dobrodusznej, uśmie
chniętej pod wąsem - na meczu futbolowym. Z wielką 
pewnością r.:;ki autor wytrzymał do końca ton, jaki sobie 
ustalił . 

Ta sztuka, której tematem jest bohaterstwo, obywa się bez 
„bohatera", a raczej bohaterem jej jest pluton. Niemniej 
przewija się w tym zbiorowym życiu plutonu parę moty
wów indywidualnych, użytych z nierównym szczęsc1em 
przez autora. Jeden - to motyw buffo komedianta pluto
nu i jego cioci, wyzyskany bardzo dowcipnie. Dzielny ko
mendant Wilk, klnąc na niepamięć rodziny, chodzi bez ko
szuli, gdy równocześnie ciocia jego spod Stanislawowa szu
ka go przez wszystkie akty z całą paczką jedwabnych ko
szul ciepłych kalesonów, rumu, wędlin, ciastek i obarcza 
nimi zacnego kapelana, który, nie mogąc rozpoznać bez
wąsego ciocinego synka \V brodatym marsowym komedian
cie, rozlosowuje paczkę tuż pod jego bokiem. Ten kape
lan, wyretuszowany z sienkiewiczowskim zacięciem, raz po 
raz budzący życzliwą wesołość, tworzy sympatyczną jasną 
plamę w obrazie. Druga historia to biedny student kale
ka, pechowiec, bohaterska i zacna oferma, który utykając 

na nogę i nie mogąc dogonić plutonu, ginie od nieprzyja
cielskiej kuli ... 
Trzeci - trochę przesentymentalizowany - to młody mu
rarz, nękany wyrzutami sumienia z powodu śmierci kolegi, 
zabitego - jeszcze w cywilu - w zwadzie, ten, nie mogąc 
ukoić swego sumienia, sam szuka śmierci i znajduje ją ... 
Czwarty wreszcie, góral Juhas, wnosi w życie tego pluto
nu ton żartobliwo-miłosny, ale słabo wytrzymujący kryte
ria rozsądku. To młody lekarz, doktor szwajcarskiego uni
l\'ersytetu, góral z pochodzenia, który zacią ga się jakg pro
sty żołnierz, od początku do irnńca ukrywa swój tytuł dok-

torsk1 i sY. oje wyksztaiccnic, aby w charakterze prosteqo 
c hlapa dosłużyć się stopnia oficera a w naddatku zdobyć 

m ! u :ić C:z:elne j panny S!a wy. Cos nas w tym razi, jest coś 

niezruzum ; ;:lłeg , a n· , ·et pra\d że nieloj · lnego w tej 
k nmcdii 'j rancj \·; stos unku do kolegów i w s tosunku do 
ukochanej. Ileż razy ten „Juhas" musiał znal eźć się w po
ł ożeniu . i.;dy jego wiedza lekarska m ogla być potr zebna i 
musi~! się w:;trzymywać-, aby się z ni~! nie zdradzić! I wła
ś c: wi c~ p 'l co: czy po to t en je;;o dyplom, aby pannie Sla
\\ ie o:;zczędzić mezaliansu? 
A le p ub liczność nie wgląda tak ś c i sle. Może niejeden widz 
w og0 le nic zauważy tej skomplikowanej historii. Sprawy 
indywidua lne jednostek i dą tu na bok, są nieważne, jed
nostką jest lu pluton. 
A tuaz przedsta wicnie . Zważywszy bogatą osobowosć sa
m ego au tora, uderzyć nas tu może, iż pan ~owakowski, 

aktor, reżyser, dyrek tor tea tru, nie skusił się a n i na to, 
aby zagrać którą z ról w 5\Vojej szt uce, ani aby objąć jej 
reżyserię. Oddał j ą 1v rę ce pana Węgierki . I z pewnością 
n ie m ugl odda ć w lepsze n;ce. Trzeba znać teatr, aby oce
nić, jak tu jesl starannie wypraco»vany każdy szczegół, jak 
wybor!1ie polem zatarte są ~lady mozolne j pracy, tak, aby 
wszystko sz lo skł::idnie, lekko, dowcipnie i wesoło. Tłum 

kiikudzies i-:;ciu osób żyje na ;ocenic, ani jeden m oment nie 
pozostaje martwy, laka na przykład niebezpieczna scena 
jak czytanie pamiętnika studenta jest arcydziełem gry zes
polu. 
Cóż pow iedzieć o aktorach? Każdy z nich jest tak na 
swoim miejscu i daje typ tak żywy, że aby nikogo nie 
skrzywdzi(;, trzern.'. by wyliczyć cały afisz , a zajmuje trzy 
stronice! 
Obecne;;o na premierze autora wywoływano po każdym 

a !{cic. Doraźny sukces sztuki i trwałość jej w repertuarze 
zdają się rzeczą rozstrzygniętą. 

„Kurier Poranny" 1937, nr 315. 
Tadeusz Żeleński Boy 

1 Przez Ludwika Anczyca w 1881 roku. 
2 z .p:J11'ktu zt>ornego w budynkach po\•.-y t av.·owych koło Par

ku Jordana w Kra.kow',ie (t.zw. Oleandry) wyruszyła 6 si.er.pnia 
191'1 roku pierwsza kadrowa kompania strzelców ('oddri.ału atnelec
kiego pólniejszej I Brygady); Józe.f 'PiłsudSki (zm. 1:2 maja 193ó 
roku) został pochowany w krypcie królewskAej na Wawelu. 

3 Pierwsza kompania kadrowa wkroczyła do Kielc 12 sier;p01~a 

1914 roku. 
ł „Niczego mi nie oszczędzono". 

Trzeba samemu być pnykladem dLa starszych i po
Twać ich za sobą. 

J6zef P ilBu.dU:i 



Istnieją tematy poszukujące autora. Sztuka z życia le
gionów musiała być napisana, mus iało być takie wido
wi sko barwne i polityczne , w mia rę pogodne i w zrusza
jące. Teatry potrzebowały j L<ż od dawna tego rodzaju 
szt uki od święta i wdzięczni j esteśmy Nowuko\vsk iemu, że 
on właśnie napisał „Gałązkę rozmarynu". 
Nowakowski okazał dużo umiaru i talentu, błysnął p ierw
szorzędnym dowcipem , okazał znakomite, chwi lami aż za 
dobre poczucie sceny. Pierwsze trzy obrazy ani na mo
ment nie rezygnują z wymagań artystycznych i autor bro
ni się znakomicie przed pokusą zejścia na łatwiznę sztuki 
ludo w ej. Ci, którzy sądzil i , że bę d zie to utwór o aspira
cjach artystycznych nie wyższych n i ż „Kościuszko pod Ra
cławicami" doznali mi ł ego rozczarowania. Nowakowski nie 
przestał być sobą. Obcujemy z pisarzem o wysokiej kultu
rze dowcipnym i rzetelnym w stosunku do materiału hi
storycznego. Charakterystyka postaci, zróżnicowan ie typów 
jest bardzo pomysłowe. Sztuka przepojona jest atmosferą 

idealizmu i bohaterstwa, prawdziwej demokracji i niefał

szowanego wzruszenia. Ale obcowanie z tak dynamicznym 
materiałem uczuciowym i niezwykła odpowiedzialność, jaką 
bierze pisarz wprowadzający na scern:; karty - żywej je
szcze w pamięci widzów - historii, musi kryć w sobie po
ważne niebezpieczeństwo. Musi być jakaś siła, która ciąg

nie pisarza na teren już wypróbowany, która narzuca me
lodramatyczność, i tej sile Nowakowski chwilami oprzeć się 

nie zdołał. Zjawiają się sytuacje typowe dla widowisk oko
licznościowych. W obrazie czwartym mamy i noc wigilijną 

i spotkanie się ojca z synem w okopach. Nowakowski ule
ga tradycyjnym wymaganiom starego teatru i sympatycz
nego górala robi w pierwszej odsłonie doktorem medycyny. 
Jak gdyby sanitariuszka Sława nie mogla wyjść bez zgor
szenia za pięknego Juhasa.. który w dodatku okazał się 

dzielnym człowiekiem. 
Jeśli już nie może pokazać, że Juhas jest szlachcicem, 
niechże przynajmniej za herb starczy mu dyplom uniwer
sytecki. Postać ta jest zresztą najbliższą sercu autora. 
Całe widowisko jako robota teatralna, gra i reżyseria wy
padło wręcz znakomicie, a praca insct:nintora i reżysera 

zasługuje na wysokie uznanie. 
Amoni Słonimski 

„Wiadomo.ści Literackie" 
z 21 XI 1937 r. s. 8 

Ofiary krwawe, czy bezkrawe. gdy potrzeba, mu
szą być w tym celu złożone. 

Józef Piłsudski 
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