


Józef Oużyk 

„.„zawsze jestem w Krakowie" 
czy li o Zygmuncie Nowakowskim 

W dniu 15 lutego 1959 r. do zaprzyjaźnionej z nim od lot przed
wojennych, Róży Cecylii Ołowskiej, pisze Zygmunt Nowakowski 
z Londynu: 

„Oto, przeprowadzono w Krakowie jakqś ankietę teatralnq, 
z której wynika, źe widzowie najbardziej chcieliby zobaczyć wzno
wienie «Betlejem polskiego» i„ . mojej «Gałqzki rozmarynu»... Co 
oni sobie wyobrażajql Przecież cenzura .nie puściłaby tej sztukil 
Co prawda, przed jakimiś dziesięciu roty zjawił się jakiś ryzykant 
i wyreżyserował «Gołqzkę» w Grodnie. Szaleniec! Nie uszło mu 
pewnie na sucho! Gdy przed jakimiś dwoma laty Szyfman w spo
sób namiętny namawiał mnie do powrotu, obiecujqc złote góry 
w imieniu jakichś «Wysokich czynników», odpowiedziałem, ie 
wrócę, ale pod jednym warunkiem: «Niech pon najpierw wystawi 
„Gałqzkę"!» Rozłożył bezradnie ręce i dał mi spokój". 

Jakiei by się cieszył Nowakowski teraz, gdyby :tył i widział, 

ie realizujq się jego marzenia i w Krakowie, w roku 70-lecia od
zyskania przez Polskę niepodległości, wchodzi znowu na scenę 
jego ulubione dziecko - „Gałqzka rozmarynu". Cói za radość 

dla tych, którzy pamiętajq jeszcze krakowskie przedwojenne 
przedstawienie, ie będq mogli oglqdać sztukę swej młodości, 

śmiać się z jej dowcipów, jak i wzruszać patriotycznq nutq, która 
w niej diwięczy, chociaż nie wyeksponowana przesadnie i pa
tetycznie. 

Zygmunt Nowakowski (właściwe nazwisko Tempka), urodzony 
22 I 1891 r. w Krakowie, ukochał to miasto nade wszystko, choć 
kilkakrotnie zmuszony był szukać pracy w teatrach Łodzi i War
szawy. Gdy się czyta jego listy, widać, jak wtedy bardzo tęsknił 



za Krakowem, jak smutno mu było bez miasta, w którym się wy
chował, studiował, rozpoczynał pierwsze kroki na scenie. A cóż 
dopiero powiedzieć o latach drugiej wojny, które oderwały go 
tym razem na zawsze od Krakowa i od Polski. 

„Mój Kraków! Pewnie, że mój! Opuściłem go straszliwie daw
no a przecież potrafię z pamięci narysować plan miasta, po któ
rego ulicach mógłbym iść z zamkniętymi oczami". 

Pisał te słowa w Londynie w 1946 r., stwierdzajQC, że zaraz 
po przyjeździe do rodzinnego miasta, wybierze się na Rakowice. 
„Tam leży matka i ojciec, tam jest symboliczny grób mego naj
starszego brata, który zginął gdzieś na Sybirze, w guberni tom
skiej. I tam, jak przypuszczam, jest również symboliczny tylko 
grób drugiego brata, który został zabity i spalony w Oświęcimiu. 
Podobno prochy odesłano wdowie do Krakowa". 

Swoje dziecinne, młodzieńcze wspomnienia zawarł w „Przy
IQdku Dobrej Nadziei", napisanym w 1931 r. Jest to opowieść 
o życiu pisarza i aktora, o latach, w których kształtuje się miłość 
do miasta, przywiązanie do jego murów, kościołów, Plant do tego 
stopnia, że żaden punkt na kuli ziemskiej, a obleci ich sporo, 
zwłaszcza w okresie wojennej tułaczki, nie zastąpi mu Krakowa. 
W „Likie do Krakowa" w 1953 r. pisze: 

„Ale jo ciągle i zawsze jestem w Krakowie. Daję najświętsze 
słowo honoru! W Krakowie jestem! Wszystko inne to jakiś nie
dobry sen. ( ... ) Tamto wszystko jest marą a jawą jest tylko Kra
ków. Ola mnie i dla każdego krakowiaka, którego złe losy cisnęły 
na wygnanie. Czy nam tu dobrze? Tak. Dobrze, bardzo dobrze. 
Gdy ktoś pracuje, to ma co jeść i ma się w co ubrać od biedy, 
więc nam jest dobrze, i gdyby się tylko dało, na wyścigi, piechotą, 
boso rwalibyśmy do Krokowa". 

W tamtych młodzieńczych latach przeżywa różnorodne olśnie

nia i wzruszenia, ale największym jest teatr, ten „niezwykły teatr, 
w niezwykłym sQsiedztwie, bo tuż przy gotyckim kościele św. 

Krzyżo" . Pierwsze spotkanie ze sceną, opisane w „Przylądku", 

było raczej połączone ze strachem, gdy siedząc na kolanach mat
ki, bał się, że „olbrzymi żyrandol, pod którym właśnie były na
sze miejsca, oberwie się i runie na głowy". Następne były już 

poważniejsze, w dodatku i sam stał się jego współtwórcQ. Go
ściem teatru bywał wtedy „skromny, nie zwracajQCY uwagi, kon
spirator, który ze wszystkich poetów polskich najbardziej ukochał 
Słowackiego, sypiąc jego wierszami z pomięci. Przyszła wielka 
wojna, przyszła niepodległość, i dawny konspirator odwiedził 

teatr krakowski, ale już w innym charakterze". Magio teatru 
oczarowała Nowakowskiego do tego stopnia, że jeszcze u schyłku 
życia w Londynie, wejdzie na scenę w kwietniu 1957 r., aby za-

grać jedną z Masek w „Wyzwoleniu" Wyspiańskiego. „Pomyśl 

sobie - pisze do Ołowskiej - po tylu długich latach wygłupiać 
się na scenie! Ach, cóż za osioł ze mnie!" 

U Tempków nie przelewało się. W 1962 r„ na rok przed śmier
cią, w „Lajkoniku na wygnaniu" wspomina: „Zycie moje układało 
się tak, że od jedenastego roku, od pierwszej klasy gimnazjalnej, 
nie miałem na grzbiecie koszuli a na nogach butów, których bym 
sam sobie nie sprawił za własne pieniQdze. Musiałem zarabiać, 

bo w domu była bieda aż trzeszczało. Matka wdowa-nauczycielka, 
czterech synów. Ja najmłodszy miałem · lat pięć, gdy umarł oj
ciec". I kształcił się też chyba bez dopingu i pomocy, studiując 
od 1910 r. filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 
ucząc się jednocześnie w szkole dramatycznej Kazimierza Ga
bryelskiego (szczegóły biograficzne z „Polskiego Słownika Bio
graficznego" t. 23, gdzie o Nowakowskim pisał jego wielki mi
łośnik i edytor części dorobku felietonistycznego sprzed wojny, 
prof. Henryk Markiewicz). Studia polonistyczne uwieńczy w 1922 
roku doktoratem na podstawie pracy „Józef Narzymski i komedia 
społeczna". W 1909 r. debiutuje na scenie Teatru Ludowego, a od 
następnego sezonu gra w Teatrze im. J. Słowackiego, występując 
pod nazwiskiem panieńskim matki i przyjmując je na zawsze jako 
pseudonim literacki, choć nie tylko. Jest aktywnym uczestnikiem 
prężnego wówczas socjalizmu, jeszcze w 1946 r. w broszurce wy
danej w Nowym Jorku pt. „Mój Kraków", będzie wspominał po
rywające socjalistyczne manifestacje, śpiew „Czerwonego Sztan
daru", płomienne przemówienia Ignacego Daszyńskiego pod po
mnikiem Mickiewicza, pochody 1 i 3 Maja: „w tym zmieszanym 
rytmie, była jakaś potęga, jakaś siła tajemnicza, która porywała 
nos młodych, wabiło pod pomnik, ciągnęła ku sobie przemocą". 

I jak wielu młodych, wstępuje w szeregi legionowe, a udział" 

w nich i obserwacje zaowocują dwoma utworami: nowelą, a po 
lotach barwnym widowiskiem. Służy w Legionach najpierw jako 
chorąży, potem podporucznik, po pobycie na froncie pracuje 
w biurze prasowym Departamentu Wojskowego Naczelnego Ko
mitetu Narodowego w Piotrkowie. Publikuje w tym czasie artykuły 
w organach NKN, w styczniu 1917 r. zwraca się o pomoc w wy
daniu nowel do znanego pisarza, również legionisty, Władysława 
Orkana i prosi go o napisanie do nich przedmowy, „która będzie 
miała na celu wprowadzić mnie w wielki świat literacki, w naj
gorszym wypadku przynajmniej w demi-monde". Orkan nie miał 
chyba na to oni czasu, ani ochoty, skoro Nowakowski pisze do 
niego jeszcze dwukrotnie. Bez udziału autora „Komorników" de
biutuje w tymże 1917 r. nowelą „Wymarsz", najpierw w „Czasie", 
a następnie wydaną nakładem Centralnego Biura Wydawnictw 



NKN. Słusznie podkrełlał no łomach „Czasu" w 1937 r. w re
cenzji z „Gałązki rozmarynu" Wojciech Natanson, że „Wymors~·. 
drukowany „jeszcze przed zawieszeniem broni", był pierwszą 
polskq „powieścią wojenną" (raczej nowelą), o jedną z pierw
szych w Europie, wyprzedzając wielu zachodnich autorów, m.in. 
Remorque'o. W lutym 1918 r. internowany przez Austriaków, ale 
niedługo uwolniony, wraca no deski Teatru im. Słowackiego. 

31 października przeżywa wielką, historycznq chwilę uwolnienia 
Krakowa spod rządów zaborcy. Napisze po lotach, że był to 
„Jeden z najpiękniejszych, o może, może nawet najpiękniejszy 
dzień w mym życiu (. .. )". Po roku 1920 procuje w teatrze nie 
tylko jako aktor, ole i reżyser oraz próbuje, bez większego na 
razie powodzenia, pisać dla sceny. Wskutek niezbyt dobrze ukła
dających się stosunków w krokowskim środowisku teatralnym 
(o przede wszystkim chyba nieporozumień z Teofilem Trzcińskim, 
piastującym dyrekcję teatru w lotach 1918-1926, potem 1929-32) 
szuka szczęścia w teatrach lodzi i Warszawy. W listach, pisanych 
do zoprzyjo:tnionej z nim Zofii Jachimeckiej, żali się no samot
ność i ogromną tęsknotę za Krokowem, Trzciński zaś pojawia się 
w nich jak upiór: „Zdaje się jednak, iż trwało pozycjo Teofilo 
w dalszym ciągu uniemożliwiać będzie powrót mój i wiele innych 
exul6w ... " 

Mimo wszystko udoje mu się wrócić i objąć po Trzcińskim od 
jesieni 1926 do końca sezonu 1928/29 dyrekcję Teatru im. Słowa
ckiego. Wspominał ją w 1983 Bronisław Dąbrowski, pisząc, że 

Nowakowski był „wybitnym człowiekiem teatru" i posiadał „wiel
ki talent reżyserski i niewątpliwie dramaturgiczny". Wprawdzie 
okres jego dyrekcji nie stał się przełomowym w dziejach tego 
teatru, jednak były momenty osiągnięć, że wspomnę za kroni
karzami tych lat tak ambitne spektakle, jak „Balladynę" Słowa
ckiego„ „Akropolis" Wyspiańskiego, „Niespodziankę" Rostworow
skiego (w której zagrał Ojca), „Krakowiaków i Górali" czy włą
czenie się w obchody stulecia urodzin Lwa Tołstoja wystawie
niem „żywego trupa" i uczczenie 30-lecia pracy literackiej nie
chętnie widzianego przez innych Orkana wprowadzeniem na sce
nę jego „Franko Rakoczego". Według opinii Tadeusza Kudlińskie
go, Nowakowski „wykazał się dbałością o wystawę, o plastyczną 
i muzyczną oprawę, o poziom literacki teatru. ( ... ) Jednak trudne 
usposobienie i drażliwość dyrektora stały się przyczyną nie koń
czących się niesnasek i nieporozumień z zespołem, co w końcu 
zadecydowało o odejściu Nowakowskiego w ogóle od teatru. 
Decyzja ta było usprawiedliwiona nowym zawodem - literata". 
Były w lotach jego dyrekcji również i sukcesy natury technicznej. 
Agnieszka Brzezińska w pracy magisterskiej (nie drukowanej, 

znajduje się w zbiorach Biblioteki i Archiwum Teatru im. Słowa
ckiego) stwierdza, że był on odkrywczy w dziedzinie repertuaru, 
dążąc do zapoznania publiczności z nowościami zagranicznymi 
i wyróżnił się zainstalowaniem nowych urządzeń świetlnych 

w 1928 r., które należały wówczas do najnowszych odkryć w Eu
ropie, a Teatr im. Słowackiego był jedyną w Polsce sceną, wy
posażoną w tok nowoczesną aparaturę. Będą jeszcze sporadyczne 
powroty do teatru, ole w drugim dziesięcioleciu Drugiej Rzeczy
pospolitej dominować będzie z powodzeniem jego pióro i ono 
przyniesie mu markę jednego z najlepszych ówczesnych felietoni
stów. Felietony goszczą najczęściej na łomach „Ilustrowanego 
Kuriera Codziennego", potem wydawane są w osobnych książ

kach. W powieściach i opowiadaniach wpaja w młodzież miłość 
do Krokowo, szacunek dla jego historii, ludzi, osiągnięć nauko
wych. Jedno z książek wybija się szczególnym charakterem i tre
ścią; jest to pierwsza książko o Niemczech hitlerowskich, wydano 
w pierwszym roku - 1933 - szaleństw i barbarzyństw spod znaku 
swastyki, „Niemcy a Io minute". Któż wtedy zwracał uwagę no 
poważne ostrzeżenia pisarza i wcale nie dwuznaczne przypusz
czenia: 11( ••• ) gdy obserwuje się rozwój wydarzeń, można wyrazić 
przypuszczenie, że w niedługim czasie brunatna koszulo na ciele 
niemieckiego olbrzyma zacznie płonąć". 

W przededniu kataklizmu drugiej wojny, przychodzą wspomnie
nia z pierwszej i powrót do tematyki legionowej, stojącej u po
czątków jego procy literackiej. Po przyznanej mu w 1935 r. na
grodzie literackiej Krokowa, pisze widowisko legionowe „Gałązka 
rozmarynu", która 9 listopada 1937 r. wchodzi na scenę Teatru 
Polskiego w Warszawie w reżyserii Aleksandra Węgierki, a w wi
gilię Bożego Narodzenia wystawia ją Teatr im. Słowackiego, re
żyseruje autor. We wstępie wydawcy do tekstu drukowanego 
w 1938 r. czytamy, że „Gałązka" „to jakby wiązanko kwiatów, 
spleciona z pieśni i przeżyć żołnierza-legionisty, nachylająca się 

nad drogomi tego żołnierza, nad jego dolą rówttie ciężką i krwa
wą, jak i josnq, nad jego, marzeniem, pełnym wiary w Polskę 

żywą, nad jego ludzkim smutkiem, jak i nad jego ludzkim szczę
ściem ( ... ) 

Wszystko tutaj jest szczerą prawdą, nie wybujoną, nie wyol
brzymioną, wszystko tu obce sztucznemu patosowi, bombastycz
nej retoryce ( ... ) postacie są jakby wzięte z życia. ( ... ) ludzie róż
nych sfer i stanów, wśród których przeważał robotnik, chłop, rze
mieślnik, student czy inteligent pracujący ( ... )". 

O „( ... ) jedynym w swoim rodzaju prawdziwie demokratycz
nym duchu w Legionach", widocznym w „Gałązce" pisze Woj
ciech Natanson w recenzji z prapremiery w Teatrze Polskim, do-



dajqc, że „właśnie dzięki owemu duchowi braterstwa możliwy 

był w Legionach, tak świetnie przez Nowakowskiego uchwycony 
humor żołnierski". Historyk dzisiejszy potwierdza fakt może nie 
tyle demokracji legionowej, ile koleżeństwa i wartości bojowej. 
W kilkakrotnie wydanej w ostatnich latach „Historii Polski 1914-
1939" Henryk Zieliński podkreśla, że żołnierz legionowy stał się 
żołnierzem wytrawnym, wyróżniajqcym się męstwem i odwagą 
wśród innych formacji armii austro-węgierskiej. „2:r6dłem tej po
stawy było przekonanie i wiara, że walczy rzeczywiście o nie
podległą Polskę, że Legiony polskie są zalqżkiem narodowej armii 
polskiej, której nie wolno przynieść ujmy. Obok szczerego patrio
tyzmu, cechującego młodzież w Legionach, panowało w nich sil
nie rozwinięte poczucie koleżeństwo". 

Sztuka została zatem powitana bardzo serdecznie zarówno przez 
widownię, jak i krytykę. Bolesław Gorczyński podkreślał , że 

"śmiech serdeczny i rubaszny - biegnie szeroką gamq przez cały 
utwór („.)", a znany krytyk i wybitny filolog klasyczny, Tadeusz 

Sinko pisał w „Czasie", że przeżycia swoje wyraził Nowakowski 
już w noweli legionowej, obejmującej okres od sierpnia 1914 do 
wiosny 1915 r. „Umieszczenie w tych właśnie ramach czasowych 
«Gałqzki rozmarynu», świadczy najdobitniej o «autentyźmie» utwo
ru. A że materiał «przeżyły» dostał się w ręce mistrza, «Wiedzą
cego w każdym tonie», to szczęście literatury i teatru naszego". 
W zakończeniu dodaje, że „Autor stanqł na szczytach powodze
nia, z którego się cieszy cały Kraków („.)". 

Sinko wraca do przedstawienia z okazji 30 spektaklu w dniu 
31 stycznia 1938 r., piszqc, że „Gałązka" to „nic widziany dotqd 
nigdy w Krakowie fenomen, by polska sztuka przez półtora mie
siqca nie schodziła z afisza", a zastanawiajqc się, która z po
staci najbliższa jest autorowi, dochodzi do wniosku, że jest niq 
„«nosiciel» humoru i dowcipu w sztuce", a zarazem poeta plu
tonu, krakowski Figaro, Brzytwo. 

Wszyscy też zgodnie powtarzają jedno : że Nowakowski w te
macie, w którym nie trudno o „patetyczną retorykę czy rekla
miarskie efekciarstwo", wybrnął „obronną ręką. Nie tylko! Od
niósł pełne zwycięstwo dzięki ujmującej postaci i szczerości" 

(autor podpisany: Mgr. llwal). „Arcydziełkiem ciętej, iście felie
tonowej charakterystyki", nazwano kilka sylwetek mieszczańskiego 
społeczeństwa Kielc, które w krakowskiej premierze kreowali: Szu
bert, Macherski, Turski, Fabisiak i Biegański. 

Wacław Syruczek w recenzji zatytułowanej „Paszport artystycz
ny Nowakowskiego", opublikowanej na łamach „Teatru", zauwa
żał, że dał on „sugestywny obraz legendy Legionów, pełen sen
tymentu, humoru i dyskretnego patosu". „Ilustrowany Kurier Co-

dzienny" nazwał sztukę „felietonem scenicznym", a „Tempo Dnia" 
stwierdzało z przekonaniem, że „stała się wydarzeniem niezwy
kłym w życiu teatru polskiego z lat ostatnich". 

Sam autor, pisząc felieton pl. „Pani premiera (z psychologii tre
my aulorskiej)" i publikując go w bożonarodzeniowym numerze 
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego" w 1937 r., pół żartem, pół 

serio przyznał, że w Warszawie bał się krytyki, zwłaszcza Boya. 
Ulżyła mu się, gdy go wywołano na scenę i obdarzono hucznym 
aplauzem: „I jakoś nie zjedli Krakowiaka w Warszawie! Bili bra
wo i napisali dobrze! Nawet Boy! Bardzo, bardzo porządni lu
dzie!" 

Istotnie, najwybitniejszy krytyk teatralny i literacki dwudziesto
lecia, Tadeusz Boy-Zeleński, najpierw na łamach prasy po pra
premierze, a następnie w ostatnim już, siedemnastym tomie wra
żeń teatralnych, wydanym w 1939 r. pt. „Murzyn zrobił...", w re
cenzji zatytułowanej „Sztuka, która była potrzebna", wystawił jej 
jak najbardziej pozytywną, jeżeli nie entuzjastyczną opinię, pi
sząc m.in.: 

„(„.) oklaskom nie było końca, śmiech mieszał się ze wzru
szeniem, każdy efekt osiągał zamierzoną reakcję. Krytyk za to 
może ocenić, ile kunsztu jest w tej pozornie łatwej i popularnej 
sztuce i jak niebezpieczne było przedsięwzięcie, które podjął au
tor. Dowodem trudności może być fakt, że brak jest prawie zu
pełnie tego rodzaju sztuk obchodowych, popularno-historycznych 
(. .. ). 

Trudności okażą s ię tym większe, jeżeli sobie uprzytomnimy, 
jak świeże są wypadki, z których autor wysnuł swoją historię, 
mającą coś z legendy a coś z reportażu. Wypadki świeże, wię
kszość ich uczestników żyje i działa, największy odszedł ledwie 
przed paru laty („ .) Kunszt autora objawia się zarówno w tym 
co wprowadził na scenę, jak i w tym czego na nią nie pokusił 

się wprowadzać. („ .) 

Beztroska młodość, wesołość, tężyzna, sławny humor legiono
wy aż kipią na scenie: piosenka nie milknie nawet wśród huku 
armat i grania karabinów maszynowych ; więcej się mówi o cie
płych gaciach niż o ojczyźnie, więcej o rumie niż o sławie, chyba 
że «Sława» jest pseudonimem dzielnej i przystojnej medyczki, 
sanitariuszki plutonu. Utrzymanie tej poufnej i serdecznej prostoty, 
a równocześnie spowicie jej w atmosferę wzniosłości, o której 
się nie mówi, ale której powiew wciąż się czuje to również 
wielki kunszt autora. („ .) 

Przebyliśmy z tym plutonem lato, jesień, zimę teraz nad-
chodzi wiosna. Ta wiosna ma coś radosnego, jak gdyby już nio
sła powiew wolności, odrodzenia. („.) Ale zarazem w powietrzu 



unosi się dreszczyk oczekiwania. ON ma się zjawić; obiecał przy
być no mecz footbalowy. ( ... ) Czujemy jedynie zbliżanie się wiel
kości, ale też dobrodusznej, uśmiechniętej pod wąsem - na 
meczu łootbalowym. Z wielką pewnością ręki autor wytrzymał 
do końca ton, jaki sobie ustalił. 

Ta sztuka, której tematem jest bohaterstwo, obywa się bez 
«bohatera», a raczej bohaterem jej jest - pluton". 

Przy tym Boy wyraził żal, że autor o tak bogatej osobowości 
artystycznej sam „nie skusił się oni na to aby zagrać którą z ról 
w swojej sztuce ani by objąć reżyserię. Oddał ją w ręce p. Wę
gierki. Z pewnością nie mógł jej oddać w lepsze ręce. Trzeba 
znać teatr, aby ocenić, jak tu jest strasznie wypracowany każdy 
szczegół, jak wybornie potem zatarte są ślady mozolnej pracy ( ... ) 

Obecnego na premierze autora wywoływano po każdym akcie. 
Doraźny sukces sztuki i trwałość jej w repertuarze zdoją się rze

czą rozstrzygniętą". 

Jest i mały zgrzyt, o mianowicie pretensje znanego adwokata 
Zygmunta Hofmokl-Ostrowskiego, który oskarża Nowakowskiego 
o plagiat z jego nieznanej szerzej i nie drukowanej sztuki pt. 
„Czyn", stwierdzając, że ustalił „38 scen, względnie fragmentów 
niemal identycznych" i prosząc o ich usunięcie z warszawskiego 
spektaklu. Nowakowski zaprzeczył, jakoby o tym wiedział i ko
rzystał ze sztuki, o czym się dowiedział „dopiero przed pięciu 

dniami w Warszawie" (list do „IKĆ" z 14 XI 1937). Adwokat powo
łał jako biegłych: Jano Lorentowicza, Stefana Jaracza i Emila 
Breitera. Być może, sumienne przewertowanie „IKC" przynio
słoby informację o zakończeniu i wyniku sporu. W każdym razie 
Nowakowski po przyznaniu mu przez Polską Akademię Literatury 
Złotego Wawrzynu, nie przyjął go, stwierdzając w wywiadzie dla 
„IKC", że „dziwnie zbiegło się to z posądzeniem mnie o plagiat" ... 

Tymczasem rok 1939 odrywa na zawsze pisarza od Polski; prze
dziera się do Francji, gdzie w 1940 r. wchodzi w skład pierwszej 
Rady Narodowej, wprowadzony do niej przez gen. Władysława 
Sikorskiego i prot. Stanisława Kota. Okres emigracyjny nie osła
bił pióro i chociaż polityka nieraz brała górę nad innymi sprawa
mi, to przecież Kraków obecny był niejeden raz tak w felietonach, 
jak i codziennych myślach, przekazywanych również w listach. 
Nigdy Londyn nie stał się jego ulubionym miastem i zawsze ze 
smutkiem „obchodził" rocznice opuszczenia Polski i ukochane
go miasta: „nie zapomnę nigdy - pisze 5 IV 1959 r. do Mariana 
Krzyżanowskiego - Krakowa, za którym tęsknię z roku na rok 
coraz bardziej". 

Sam nie wracając, choć myślał o tym w 1956 r., uznawał de
cyzje innych o powrocie. Wypowiadał się też za zwrotem skar-

bów wawelskich do Polski, wyraził zgodę, w przeciwieństwie do 
wielu innych pisarzy emigracyjnych, no druk swoich utworów 
w Polsce (wydano n.b. tylko „Przylądek Dobrej Nadziei" i wybór 
felietonów „Lajkonik") a wreszcie zapisał w testamencie pewną 
sumę funtów na odnowę Rynku krokowskiego, co udokumentowa
ne jest pismem prezydenta Krokowa, Zbigniewa Skolickiego do 
brata pisarza, prot. Tadeusza Tempki. 

Schyłek życia Nowakowskiego jest więcej niż ponury. Samotny, 
na wpół oci,emniały, chory na astmę, w dodatku w pogarszającej 
się sytuacji materialnej do tego stopnia, że z inicjatywy Mariana 
Hemara zorganizowano zbiórkę pieniężną pod hasłem: „Oblęgo
rek dla Nowakowskiego". Jakżeż smutny musiał być obchód 
jubileuszowy w lutym 1963 r., na kilka miesięcy przed śmiercią, 
choć uczczony wydaniem „Lajkonika na wygnaniu" i okoliczno
ściową uroczystością, kiedy wśród otrzymanych życzeń, jak sam 
napisze w liście, „Najmilsza była depesza od elektrotechnika 
z krakowskiego teatru" ... 

Umiera 25 lat temu, 4 października 1963 r. i pochowany zo
staje na londyńskim cmentarzu Fortune Green na Hampstead. 
W lutym 1968 r. prochy autora „Gałązki rozmarynu" zostają prze
wiezione do Krakowa i złożone na Cmentarzu Rakowickim. 
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31 lipca 
OCHOTNICY 

Wobec licznego zgłaszania się ochotników wydano na czas wy
darzeń wojennych następujące postanowienia: ( „ .) Powiatowe ko
mendy uzupełniające mają prawo dokonywać asenterunku zgła

szających się ochotników bez wydawania zezwoleń na definityw
ne przyjęcie . Jednakże w razie, jeśli zgłaszający się ochotnik wy
każe się, że wypełnił obowiązek zgłoszenia się do służby, względ
nie odbył już w latach swoich służbę wojskową, może zostać 

przyjętym w szeregi armii bez dalszych trudności. 

3 sierpnia 
Z MIASTA 

Ruch w mieście z powodu obecnego stanu wojennego jest 
nadzwyczaj wielki. Na dworcu kolejowym i w mieście widać ty
siące żołnierzy i rezerwistów, spieszących pod sztandary. Przed 

dworcem stoją żołnierze wskazujący drogę przybyłym. („.) Dzi
siaj bardzo wiele osób wyjechało z Krakowa do kraju i za grani
cę. W mieście sklepy korzenne, dalej sklepy z mąką i kaszą po
zamykane z powodu wy~przedoży tych artykułów. Przed sklepa
mi gromadzą się grupy osób, chcących zakupić żywność. 

4 sierpnia 
NABOZEŃSTWO NA WAWELU 

Dzisiaj o g. 9. w katedrze na Wawelu przed wielkim ołtarzem 
X prałat Chotkowski odprawił uroczystą wotywę, przepisaną na 
czas wojny (missa tempore belli), na intencyę pomyślności oręża 
austryackiego, w . obecności księcia-biskupa Sapiehy, kapituły ka
tedralnej i naczelników wszystkich władz i urzędów państwowych 
z p. delegatem Fedorowiczem. 

17 sierpnia 
NACZELNY KOMITET NARODOWY 

(„.) Połączyło nos wszystkich w tej doniosłej chwili dziejowej 
to głębokie przeświadczenie, że zjednoczenie wszystkich stron
nictw polskich w czasie toczącej się wojny światowej, jest ko
nieczne (.„) 

Aby tę myśl jedności narodu w czyn wprowadzić, jednoczą się 
na wezwanie Koła polskiego dotychczasowe odrębne organizo
cye: Centralny Komitet Narodowy i Komisya Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościowych, oraz te grupy, które do żadnej 

z tych organizacyj nie należały, tworząc Naczelny Komitet Noro-



dowy i uznając ten Komitet za najwyższą instancyę w zakresie 
wojskowej, skarboY'ej i politycznej organizacji zbrojnych sił pol
skich. 

Komitet naczelny wejdzie w porozumienie z rządem monarchii 
austro-węgierskiej, oraz naczelną komendą wojskową armii 
austryackiej celem utworzenia naczelnego dowództwa nad legio
nami i omówienia stopnia i jakości ich zależności od komendy 
naczelnej armii austro-węgierskiej. 

19 sierpnia 
LEGIONY 

legiony! legiony polskie! To hasło jest od niedzieli na ustach 
wszystkich. Ten czyn rozpiera serca wszystkich Polaków ( ... ) 

Wiemy, jakie uczucia ogarnęły społeczeństwo, gdy w niedzielę 
w nocy rozeszła się wieść, że nastąpiła zgodo i że powstaną le
giony pod sztandarem Orła Białego . Dary płyną; wiara staje się 

coraz mocniejsza; wsparta na czynach staje się podstawą, na 
której można zacząć budować przyszłość narodu. 

SKARB WOJENNY LEGIONÓW POLSKICH 
Wobec utworzenia się jednolitego skarbu wojennego legionów 

polskich, pozostającego pod zwierzchnictwem Naczelnego Komi
tetu Narodowego, 1 1ikwidują się rachunki wszystkich dotychczas 
oddzielnie działających organizacyj skarbowych. 

Wszelkie ofiary i składki, gromadzone no wspólny rachunek 
organizacyj strzeleckich i sokolich, za pośrednictwem specyalnie 
ku temu wydanych dokumentów, mają być natychmiast odesłane 
do Skarbu Wojennego legionów polskich (kasa miejska w Krako
wie, ul. Poselska 1.8) 

Z NACZELNEGO KOMITETU NARODOWEGO 

W dniu dzisiejszym wpłynęły następujące kwoty na rzecz Skar

bu wojennego legionów: 
Gmina miasta Krakowa 
Gmina miasta Tarnowa 
JE Prezydent Dr Leo 
Prof. Dr Wicherkiewicz 
P. Józef MęcińslG 

17 sierpnia 
LEGIONY POLSKIE 

1 OOO OOO (milion) kor. 
100 OOO (sto tysięcy) kor. 

5 OOO (pięć tysięcy) kor. 
5 OOO (pięć tysięcy) kor. 
5 OOO (pięć tysięcy) kor. 

(. .. ) przystępuje się do utworzenia na razie dwu legionów pol
skich jednego w zachodniej, drugiego we wschodniej Galicyi pad 
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komendą polską, opierając się no istn iejących już zbrojnych orgo
nizocyoch polskich. 
Oddziały polskie użyte być moją do walki przeciw Rosyi na 

ziemiach polskich w związku z monarchią austro-węgierską. 

21 sierpnia 
KRZYSZTOFORY JAKO KWATERA LEGIONISTÓW 

W dniu wczorajszym spółko budowlano „Krzysztofory" w Kra
kowie złożyła w Naczelnym Komitecie Narodowym oświadczenie, 
iż cały olbrzymi gmach pałacu krzysztoforskiego oddaje no kwa
tery dla Legionów polskich. N.K.N. przyjął z wdzięcznością ten 
piękny akt ofiary. Starożytny i tylu wspomnieniami bogaty gmach 
Krzysztolorów, w którym niegdyś królowie nasi przemieszkiwali, 
zmieniony dziś na koszary polskich zastępów zbrojnych, zyskuje 
nowy chlubny tytuł do poszanowania. 

22 sierpnia 
NASI PIEKARZE DLA LEGIONÓW 

Krokowski cech piekarzy grupa I, oprócz 100 koron, ofiarowa
nych w gotówce, zobowiązał się składać codziennie, od teraz aż 
do ukończenia wojny, 30 bochenków chleba dla naszych legioni
stów. (. „) Należy s ię spodziewać, że za pięknym przykładem gru
py I (chrześcijańskiej), pójdzie również li (starozakonna) grupo 
cechu piekarskiego w Krokowie. 

24 sierpnia 
LEGIONY 

Werbunek do Legionów już się rozpoczął. Młodzi ludzie n1ze1 
17 lot nie będą przyjmowani; kobiety stanowczo nie będą mogły 
służyć w szeregach. Trzeba to zaznaczyć wobec zgłaszania się 

wielu kandydatek ochotniczek. Komisyo werbunkowa będzie sta
rannie wybierała najlepszy materyał . Zamierzone jest utworzenie 
dwóch Legionów po 16.000 ludzi. Do Legionów wciągnięci będą 
już istniejący Strzelcy i inne polskie organizacye wojskowe. 

Z kraju dochodzą krzepiące wiadomości o ofiarności wśród lu
du wiejskiego dla Legionów. Gdy do Raby Wyżniej dotarła wia
domość o zjednoczeniu się polskich stronnictw i zamiarze two
rzenia Legionów górale tamtejsi, zdolni do noszenia broni, posta
nowili pospieszyć pod narodowe sztandary. Dostarczą także koni. 
Osobno postanowili jak najrychlej zaopatrzyć intendanturę „Strzel
ca" i zebrali 30 kóp jaj, dużo zboża, mąki, owsa, siana i cały ten 
materyał no furach odstawili do Krokowa. 



3 wrzesnio 
ZAPRZYSIĘŻENIE LEGIONISTÓW 

Naczelny Komitet Narodowy (sekcjo zachodnia) uchwalił prze
prowadzić zaprzysiężenie legionistów Legionu I lok w Krokowie, 
jak i w Królestwie dnia 4 wrześnio br. 

O godzinie 6 rano dnia 4 wrześnio br. odbędzie się w kościele 
garnizonowym św . Piotra i Pawła w Krokowie uroczyste nabożeń
stwo dla oddziałów wojskowych I Legionu polskiego, które mają 
być zaprzysiężone . Po nabożeństwie nastąpi odmarsz Legionistów, 
sformowanych poprzednio, pod dowództwem tymczasowych ko
mendantów, no Wielkie Błonia (naprzeciw parku Jordana), gdzie 
nastąpi złożenie właściwej przysięgi. 

Ceremoniał tymczasowy tej uroczystości ustalono w sposób 
następujący: 1) Przemówienie kapelana wojskowego; 2) Odczy
tanie Manifestu N.K.N. przez Prezesa Naczelnego Komitetu; 3) 
Przemówienie Komendanta I Legionu Polskiego, jenerała Baczyń
skiego; 4) Odczytanie roty przysięgi przez szefa sztabu kapitano 

Zagórskiego i odebranie tej przysięgi od Legionistów przez kape
lana wojskowego. 

Po skończonej uroczystości odbędzie się rewio wojskowo za
przysiężonych Legionistów. 

4 wrześnio 
ROTA PRZYSIĘGI 

W obliczu Boga Wszechmogącego przysięgam, że jego Apo
stolskiej Mości, naszemu ~ojjośniejszemu Monarsze i Panu Fran
ciszkowi Józefowi Pierwszemu, z Bożej łaski Cesarzowi Austryoc
kiemu, Królowi Czeskiemu itd. i Królowi Apostolskiemu Węgier
skiemu wierność i posłuszeństwo zachowamy, że Najjaśniejszego 
Pana, Jenerała i wszystkich innych przełożonyc'h i starszych słu

chać, ich czcić i bronić, oraz nakazów i rozkazów ich w każdej 
służbie dopełniać będziemy, że przeciw każdemu nieprzyjacielo
wi, ktokolwiekby nim był i gdziekolwiekby tego Najwyższa wolo 
Jego Cesarskiej Mości po nos wymagało, no wodzie i lądzie, we 
dnie i w nocy, w bitwach, szturmach, potyczkach i przedsięwzię
ciach wszelkiego rodzaju, słowem, no każdem miejscu, każdego 
czasu i przy wszelkich sposobnościach dzielnie i mężnie walczyć 
będziemy, że naszych wojsk, chorągwi, sztandarów i dział w żad
nym razie nie opuścimy i z nieprzyjacielem w żadne bynajmniej 
porozumienia wchodzić nie będziemy, że zawsze tok, jak tego wy
magają po nos ustawy wojenne i jak to no uczciwych żołnierzy 
przystoi, zachowywać się i tym sposobem ze czcią żyć i umierać 
chcemy. Tok nam Panie Boże dopomóż. Amen. 



Rotę przysięgi z odkrytemi głowami i podniesionymi w górę 

rękami powtarzali legioniści. Po błoniach ku mogile Kościuszki 

i Wawelu, płynął głos żołnierzy, wstępujących no służbę wojenną 
dla sprawy narodowej. 

20 wrześnio 
KAPELANI LEGIONÓW 

Księża, którzyby pragnęli wz iąć udział w Legionach w charakte
rze kapelanów, zechcą się zgłaszać po informocye pod adresem : 
Naczelny Kapelan Legionów Polskich, Kroków, ul. Gertrudy 12. 
Pierwszeństwo moją duchowni zatrudnieni w pracy parafialnej czy 
katechetycznej i mogący się wykazać odpowiednim świadectwem 
zdrowia. 

LEGIONY 

Dzisiaj zaprzysiężone zostały ostatnie oddziały Legionu I ( ... ) 
Komendantem Legionu I jest generał major Baczyński, szefem 
sztabu generalnego jest kapitan Zagórski, komendantem pułku 1 
Józef Piłsudski , komendantem drugiego pułku pułkownik Zieliński, 
komendantem kowoleryi pułkownik Sobolewski. Dowiadujemy się, 
że w tych dniach zamianowany zostanie komendant obydwóch 
Legionów i komendant pierwszego pułku Legionu li. 

27 września 
LEGIONY 

Pułk pierwszy pod komendą Józefa Piłsudskiego jest na placu 
boju. 

Pułk drugi pod pułkownikiem Zielińskim wyruszy za kilko dni 
na miejsce przeznaczenia. 

Formocyo pułku trzeciego jest no ukończeniu. 
Przygotowuje się plony na pułk czwarty. 
Prace nad utworzeniem dywizyi kowaleryi i kadrów artyleryi są 

w pełnym toku . 
Oprócz tego jest bardzo silny batalion uzupełniający. 

1 pażdziernika 
ROZKAZ DZIENNY 

Komenda Legionów polskich wydała dzisiaj nakaz, który mię
dzy innemi brzmiał jak następuje: 
Zakazuję najsurowiej nacinania, lub obcinania kul karabino

wych ołowianych, w zamiarze zadania nieprzyjacielowi cięższych 
ran. 



2 października 
BILANS LEGIONÓW 

( ... ) Pułk pierwszy, w którego skład wszedł w znacznej części 
wyborowy materyał dawniej już przygotowany, stoi pod rozkaza
mi pułkownika Piłsudskiego i, jak wiadomo, znajduje się już na 
polu walki, gdzie sprawnością bojową, odwagą i wysokim pojmo
waniem obowiązków zdążył pozyskać sobie najchlubniejszą opi
nię („.) 

16 października 
POLSCY LEGIONl$CI W BOJU 

Polscy Legioniści walczą jak dyabły. („.) W największym desz
czu kul, żartując, celują do wychylających się głów. W górach 
marmaroskich zestrzeliwali kozaków z drzew jak wróble. 

4 listopada 
Z WALK POD DĘBLINEM 

(.„) W niebezpieczeństwie życia znalazł się też dwukrotnie ko
mendant I pułku Piłsudski. Pierwszy raz było to we czwartek . 
Rosyanie ulewą granatów usiłowali wypłoszyć legionistów ze wsi 
Laski. Mimo namów sztabu pułkownik Piłsudski nie chciał opuścić 
chaty. Wtem wpada tuż w pobliżu granat, a wybuch strzału był 
tok wielki, że chata prawie się zawaliła. Drugi raz - było to 
w poniedziałek - niebezpieczeństwo było groźniejsze. Mianowi
cie pułkownik Piłsudski udał się na linię najsilniejszego ognia, 
by podtrzymać ducha żołnierzy. Naraz w odległości 30 kroków 
padają dwa olbrzymie granaty „urra". Tym razem odniósł puł

kownik kontuzyę w nogę. Lecz już no drugi dzień był no czele 
swych żołnierzy . 

Oddziały, walczące pod komendą Piłsudskiego, dzięki umie
jętnemu prowadzeniu poniosły stosunkowo mole straty, a doko
nały tak znakomitych przewag, iż otrzymały najwyższą pochwałę 

naczelnej komendy i zdobyły sobie podziw i entuzyostyczne uzna
nie u wyższych wojskowych austryockich, którzy ich przy robocie 
wojennej widzieli. 

12 listopada 
POWRÓT I PUŁKU LEGIONÓW 

Pierwszy pułk legionistów pod wodzą pułkownika Piłsudskiego, 
po walkach pod Dęblinem, powrócił wczoraj po godz. 2 po połud
niu na krótki odpoczynek do Krakowa. 

Pułk stracił w walkach pod Dęblinem 4fll/o w oficerach, 3f/l/e 

I 
I 

I 

I 

w żołnierzach i podoficerach. Przebijanie się do Krakowa było 
jedną bezustanną bitwą, w której talent wojskowy komendanta 
wyprowadził zwycięsko legionistów („.) Część legionistów umiesz
czono w Krzysztoforach; pod domem zebrało się wieczorem dużo 
publiczności i urządziło legionistom owacyę; śpiewano pieśni na
rodowe. Znajomi odwiedzali legionistów. 

15 grudnia 
CESARZ O LEGIONACH 

Jak donosi Fremdenblatt, arcyksiężno Izabella otrzymała pro
tektorat nad komitetem pań polskich, zajmujących się zbieraniem 
darów na „gwiazdkę" dla znajdujących się w polu legionistów 
polskich, za zezwoleniem cesarza. Przy sposobności udzielania 
tego zezwolenia cesarz wyraził się z wielkiemi pochwałami o wa
lecz11ości Legionów polskich. 

Cesarz w rozmowie z arcyksiężną Izabellą mówił z najwyższym 
uznaniem o czynach Legionów polskich i nazwał je czynami 

wprost heroicznymi. 
Te słowa monarchy z pewnosc1ą podwoją jeszcze odwagę 

i bohaterską wytrwałość znajdujących się w polu Legionów pol
skich. 

1 stycznia 1915 

BRYGADYER PIŁSUDSKI NA AUDIENCYI U CESARZA 

Jak donosi korespondencyo parlamentarna, cesarz przyjął bry
godyera Piłsudskiego, komendanta I p.p. legionu polskiego no 
osobnej oudiencyi. Cesarz przyjął Piłsudskiego bardzo łaskawie, 
wyrażał się z wielkim uznaniem o zachowaniu się legionu pol
skiego i podniósł szczególnie foki, że Polacy nie tylko doli rekru
tów do armii stałej, lecz, że nadto wystawili tok silny korpus 
ochotniczy, jakim jest legion polski. 

3 stycznia 
GWIAZDKA DLA LEGIONISTóW 

Z początkiem grudnia zawiązał się w Wiedniu komitet pań, ma
jący na celu urządzenie gwiazdki dla Legionistów .polskich, stoją
cych w polu. („.) Ogółem zebrano 18.000 kor. i parę tysięcy da
rów w naturze. „Gwiazdkę" przesłano walecznym legionistom. 



5 stycznia 
NASTĘPCA TRONU U LEGIONISTÓW 

Następca tronu arcyks. Karol Franciszek Józef odbył dnia 28 
grudnia przegląd li i Ili pułku legionów walczących w górach na 
granicy Galicyi i Węgier. Arcyksiążę udał się do najbardziej wy
suniętych placówek w okopach, skąd obserwował dzielne zacho
wanie się żołnierzy, ich wytrwałość i zapał . 

9 stycznia 
ROZKAZ KOMENDANTA I-GO PUŁKU LEGIONÓW, 
BRYGADYERA PIŁSUDSKIEGO 

Żołnierze! 

Z pięciu tysięcy ludzi, którzy byli w moim oddziale, tysiąc padło 
lub zostało rannych w bojach, świadcząc przed wszystkimi, że za 
honor należenia do naszego żołnierskiego koło obficie krwią pła
cić trzeba ( „ .) Jestem dumny, Towarzysze broni, że Wami przy
wodzę . 

11 stycznia 
LEGIONY 

Naczelny Komitet Narodowy z powodu licznych fałszywych po
głosek, rozszerzonych pośród łatwowiernej ludności, podoje do 
wiadomości publicznej, że żadne zmiany w Komendzie legionów 
polskich nie zaszły, że w szczególności brygadyer Piłsudski cieszy 
się najlepszym zdrowiem ~ w dalszym ciągu przewodzi swej bry
gadzie, która nie dalej, jak dni temu kilka stoczyło ciężkie i peł
ne słowy boje. 

23 stycznia 
LEGIONY POLSKIE 
BRYGADYER PIŁSUDSKI 

Neue freie Presse ogłasza pełen uznania artykuł o brygodyerze 
Legionów polskich, Piłsudskim . Dziennik przypomina, że Piłsudski 
pierwszy podjął ofenzywę i w dniu 6. sierpnia 1914 przekroczył 
grónicę rosyjską i wtargnął do Kielc, gdzie potrafił się przez dłuż
szy czas utrzymać. ( ... ) Ale ostatnie słowo w sprawie utworzenia 
Legionów polskich nie zostało jeszcze wypowiedziane. 

7 lutego 
OCHOTNICY Z KRÓLESTWA W LEGIONACH 

Legiony są wprawdzie formacyą regularną i podlegają c. i k. 
naczelnej komendzie, składają się jednak wyłącznie z ochotników. 



Są one dziełem i niezbitem świadectwem radosnej ofiarności pol
skiego narodu ( ... ). Młodzież polska spieszy z własnej ochotnej 
woli pod sztandary Legionów, nie trzeba jej zmuszać, by chwyta
ła za broń przeciw swemu największemu wrogowi - przeciw wie
kowemu swemu ciemięzcy. 

7 czerwca 
LEGIONISCI Z PODHALA 

Na placu przed piętrowym budynkiem szkolnym, w którym od
bywa się asenterunek ( ... ), „odebrani" wychylając się nucą na 
cały rynek: 
„Bracia my se, bracia, ej kochamy się scerze, 
my się obronimy o jednej siekierze I" 

Półtora kompanii odebranych ustawiło się no rynku. Słowo 

ogniste przemówień. Komendo „Baczność! W lewo zwrot!" Do
piero zaszeregowani - już żołnierze. Pomaszerowali śpiewający 
do Nowego Torg1.1. 

2 lipca 
LEGIONY POLSKIE NA BUKOWINIE 

25 legionistów zniewoliło do poddania się cały batalion nie
przyjacielski, spowodowało przełamanie rosyjskiego frontu, co 
w dalszych skutkach spowodowało oczyszczenie resztek bukowiń
skiej ziemi od Rosyon. 

6 sierpnia 
LEGIONY POLSKIE 

Przebieg wojny prz~onał wszystkich nieufnych o wartości Le
gionów polskich: nawet najmniej wierzący ujrzeli dowody boha
terstwa i znaczenia Legionów polskich. 

9 grudnia 
DARY I SKŁADKI NA GWIAZDKĘ DLA LEGIONISTÓW 

Plac Maryocki I, 9, I piętro 
od godziny 1~1 i od 4-7. 

Datki przyjmuje także Administracya Czasu. 



Leon Wasilewski 

KOMENDANT 

Pierwszym zleceniem, jakie otrzymałem od Komendanta, było 
propozycjo napisania odezwy „Rządu Narodowego" i sporządze
nia do niej pieczątki z orłem i odpowiednim napisem. (. .. ) 

Następne zlecenie, jakie otrzymałem od Komendanta, odnosiło 
się do zorganizowania małej drukarenki przy pierwszych oddzia
łach strzeleckich, mających wkroczyć do Kongresówki. No tej dru
karence mieliśmy bić odezwy do miejscowej ludności, wyjaśnia

jąc charakter naszych oddziałów i ich cele. Zaopatrzyłem się 

u Schiffa, dyrektora Drukarni Ludowej, w dostateczny asortyment 
czcionek, koszty, wołek drukarski, farbę oraz zapas papieru -
obok drobnych przyrządów drukarskich. To podręczna, prymityw
na drukarenko jechała wraz z nami na jednej z furmanek, które
mi udali się wślod za pierwszym oddziałem strzeleckim przyko
menderowoni do niego „cywile", w tej liczbie i jo. 
Kiedyśmy dotarli do Miechowo, pokazało się, że nasza drukar

nio jest zupełnie zbyteczna wobec istnienia we wszystkich mia
steczkach powiatowych Królestwo drukorń, w których można było 
z łatwością bić odezwy, co też wyzyskaliśmy niebawem w całej 

pełni, robiąc agitacyjne „szurum-burum", jak nazywał Komendant 
moją działalność w tym kierunku, rozmawiając z Morjonem Abra
mowiczem. 

Po wkroczeniu do Królestwo poraz pierwszy spotkałem się z Ko
mendantem w Jędrzejowie, dokąd przyjechał jakoś mocno po pół
nocy. Zbudzono nos wszystkich „cywilów" no zbiórkę . Komendant 
przeszedł utworzonym przez nos szpalerem z miną okrutnie mor
sową, która jednak znikła z jego oblicza natychmiast, kiedyśmy 
się znależli w osobnym pokoju w gronie zupełnie „swoich". Przed 
nami był teraz nie „wódz naczelny", nawet nie Komendant, ole 
ów downy Ziuk, o dobrodusznym, wesołym uśmiechu. 

Pa krótkim przeglądzie sił Komendant wyjechał i następnym 
razem widziałem go już w Kielcach, w porę chwil po wkroczeniu 
oddziału strzeleckiego do tego miasto w dnil,i 12 sierpnia. 

Komendant kładł wielki nacisk na to, aby do szeregów wciąga
no jak najwięcej żywiołów partyjnych ppsowskich. Zalecał nom 

(między innemi Perlowi), aby wznowić procę partyjną, wciągnąć 
jak najwięcej ludzi do organizacji partyjnej i tą drogą wprowadzać 
ich do szeregów wojskowych, uważając, że te żywioły przedsta
wiają wśród ochotników największą wartość ideową . Dlatego też 
chętnie zwolniał z wojska jednostki do politycznej procy agitacyj
nej - i to nie tylko w P.P.S., ole i w Narodowym Związku Ro
botniczym. 

Po powrocie do Kielc, gdzieśmy się zagospodarowali no czas 
dłuższy, objąłem redakcję „Dziennika Urzędowego Komisarjotu 
Wojsk Polskich", drukowanego w rządowej rosyjskiej drukarni, 
którą na poczekaniu przekształciliśmy na polską „Drukarnię Pań
stwową" . Jakkolwiek . staraliśmy się wytworzyć jak najwięcej „fak
tów dokonanych", mających stwierdzić, że my jesteśmy właściwy
mi gospodarzami zajętej przez nos połaci kroju, to jednak czu
liśmy, że sytuacjo jest mocno niepewna politycznie . 

Z tego powodu Komendant zwołał pewnego dnia ściśle zakon
spirowane zebranie w Pałacu Gubernatorskim. Wzięli w niem 

udział: M. Sokolnicki, W. Jod ko, Stanisław Thor, Al. Sulkiewicz, 
jo i jeszcze może dwie-trzy osoby, których sobie nie przypomi
nam. Po przedstawieniu sytuacji ogólnej i sytuacji w Naczelnym 
Komitecie Narodowym Komendant dowodził konieczności wytwo
rzenia takiej miejscowej organizacji, którejby władze austrjockie 
znieść nie. mogły . Musi to być organizacjo, złożona z ludzi ko

niecznie miejscowych, nie Galicjan, dość skromna liczebnie. Mo 
ono rozwijać czynności swe, nie wywołując wrażenia wielkiej 
siły. Faktycznie ma działać w związku z organizacją wojskową, 
ole nozewnątrz być niezależną od niej. Jej praktycznym celem 
ma być wytworzenie przedstawicielstwa zaboru rosyjskiego z lu
dzi, dobieranych no podstawie znajomości stosunków miejsco
wych. Trzeba ułożyć listy osób, odpowiadających naszemu ce
lowi. („.) Nazwo tej organizacji mogłoby brzmieć - „Organi
zacjo pomocnicza Wojsk Polskich" (0.P.). Trzeba będzie ogłosić, 

że jest zupełnie niezależna od organizacji wojskowej. ( ... ) Zało
żono pionowaną przez Komendanta organizację, ole nadano jej 
nazwę Polsko Organizacjo Narodowo (P.O.N.). 

Komisorjoty P.O.N. ogarnęły wkrótce colą okupację oustrjocką 
i niemiecką, rozwijając żywą działalność organizacyjną, werbun

kową i wydawniczą. 
( ... ) Osiedliśmy no porę tygodni we Frysztocie, dokąd przyjechał 

jakoś w połowie listopada Komendant. Zatrzymał się w willi pani 
Kunickiej, zdaje się no jeden dzień. Były to czasy bardzo ciężkie. 
Pani Kunicka otrzymało od miejscowych władz oustrjockich wia
domość, że możliwem jest, iż Rosjanie wejdą no Sląsk przez Wę
gry, dokąd poczęli się wdzierać przełęczami karpackimi. Colo 



impreza legjonowa przedstawiała się w barwach dość ponurych 
i tylko niektórzy z nas, zgromadzonych we Frysztacie, nie tracili 
nadziei. Daszyński, który się też łam owego dnia pobytu Komen
danta znalazł, ubolewał nad dalszemi losami tego ostatniego. 

- Cóż, będzie chyba musiał wyemigrować do Ameryki - po
wiedział z wielkim smutkiem. 
Należałem wówczas (jak zawsze) do optymistów. Nie dawałem 

się bynajmniej opanować nastrojom kotzenjommerowym i żywo 
krzątałem s ię koło wydawnictwa broszur P.O.N. w miejscowej 
drukarni. Widziałem też z zadowoleniem, że Komendant zupełnie 
nie traci otuchy i zachowuje dobry humor. Podczas obiadu u pani 
Kunickiej żartobliwie opowiadał o dobrodziejstwach, jakie mają 
nań spaść z powodu otzrymania austrjackiego odznaczenia woj
skowego. („ .) 

W Wiedniu pod koniec grudnia zetknąłem się przelotnie z Ko
mendantem, na cześć którego N.K.N. wydał bankiet. Na tym 
bankiecie nie byłem z braku odpowiedniego ubrania, przyjecha

łem bowiem do Wiednia w nawpół wojskowym frenchu, który 
był jedyną moją szatą. Ale o bankiecie tym słyszałem dużo opo
wiadań . Charakterystyczną było odpowiedź Komendanta Gusta
wowi Daniłowskiemu, który podczas bankietu zabrał głos i wy
powiedział ubolewanie z tego powodu, że człowiek, na którego są 
zwrócone oczy całego narodu, naraża swe życie, walcząc w pierw
szej linii okopów. Komendant skarcił przedewszystkiem Daniłow
skiego, który, będąc żołnierzem, ośmiela się krytykować postę

powanie swego przełożonego, następnie zaś podniósł, że, jeśli 

społeczeństwo nie mogło się zdobyć na coś większego jak ten 
legjon, którego on jest komendantem, to i on musi spełniać obo
wiązki komendanta tej drobnej siły zbrojnej i nie może odgrywać 
roli wodza wielkiej armji. 

Przez cały czas pobytu w Wiedniu tj. oż do powrotu N.K.N. do 
Krakowa w czerwcu 1915 r. nie stykałem się bezpośrednio z Ko
mendantem i nie miałem z nim kontaktu osobistego nawet po
średnio. Stosunki te wznowione zostały dopiero po osiedleniu się 
mojem w Krakowie, gdzie objąłem od lipca 1915 biuro Sekre
tarjatu generalnego N.K.N. i gdzie - poza tern - brałem czynny 
udział w pracach „lewicy" N.K.N., popierającej konsekwentnie 
działalność Komendanta i jego zabiegi w walce o polskość i moż
liwą samodzielność legjonów. 

Kontakt mój z Komendantem ożywił się znacznie w roku na
stępnym . Przebywającego wówczas na froncie wołyńskim zaopa
trywałem w informacje wszelkiego rodzaju. 

(Fragmenty książki „Józef Piłsudski jakim go znałem") 



B listopada 1937 

Warszawo, 6 listopada (PAT) P. minister WR i OP nadoi w dniu 
4 bm. no wniosek Polskiej Akademii Literatury złote i srebrne 
wawrzyny akademickie następującym osobom 

ZŁOTY WAWRZYN AKADEMICKI: 
Za wybitną twórczość literacką: literatom - Kazimierzowi Cza

chowskiemu, Ferdynandowi Hoesickowi, Januszowi Korczakowi, 
Zygmuntowi Nowakowskiemu, Adamowi Grzymale-Siedleckiemu, 
Ewie Szelburg-Zarembinie, Jonowi Wiktorowi. 

12 listopada 1937 

„GAŁĄZKA ROZMARYNU" 
w Teatrze Polskim w Warszawie 

Legjonowa sztuka Zygm. Nowakowskiego 

(Bocz) Teatr Polski w Warszawie zainaugurował nowy sezon 
wspaniałym sukcesem „Gałązki rozmarynu" Zygmunta N o w o
k o ws k i e g o, zaopatrzonej w podtytuł „Pięć obrazów z życia 
plutonu". 

Na premjerę, która odbyło się dnia 9 bm., stawili się przedsta
wiciele rządu, literatury, sztuki i cała intelektualna Warszawo. 

Utwór znakomitego pisarza, utrzymany w charakterze scenicz
nego feljetonu z dziejów jednego plutonu legjonowego, ma tyle 
bezpośredniości niefałszowanej, tyle ciepła, serca i humoru, tyle 
plastyki scenicznej, iż od pierwszej sceny trafił do widza i trzymał 
go na uwięzi przez wszystkie 5 obrazów. 

Akcję przerywano brawami, które po każdym akcie brzmiały 
coraz silniej, zmuszając autora do ukazania się na scenie po 
aktach 3-clm i ostatnim. 

„Gałązko rozmarynu", bawiąc i wzruszając, posiada tę wielką 
zaletę, iż posiada bardzo szeroki zasięg oddziaływania: brawa bi
ły zarówno pierwsze rzędy, jak i galerja. 

Jest to zdecydowanie s z t u k a d I o w s z y s t k i c h. 
Dzięki świadomemu unikaniu tak łatwego przy temacie legjo

nowym patosu i dzięki macierzyńskiemu stosunkowi autora do 
każdej postaci „Gałązki rozmarynu", tego feljetonu scenicznego, 
mimo broku akcji, słucha się ze wzrastającym zainteresowaniem, 
jak opowieści kogoś bliskiego, który wrócił i opowiada. 

Do sukcesu „Gałązki rozmarynu" przyczyniło się również do
skonała reżyserio A. Węgierki i b. dobra gro zespołu aktorskiego, 

który dostoi tym razem do rąk role, jędrnie narysowane i mógł 
stworzyć szereg wzruszających lub komicznych typów. Wyróżnili 
się pp.: J. Woskowski (kapucyn), H. Buczyńska (ciocia ze Stani
sławowo), I. Molkiewiczówna, J. Kondrat, J. Woszczerowicz, J. Ro
land, J. Kreczmar i wielu innych, bo postaci jest dużo. Sądząc po 
sukcesie premjerowym „Gałązki rozmarynu", możemy śmiało 

wróżyć sztuce długi żywot. 

22 listopada 

P.S. DO FELIETONU „STAGIONE LISTOPADOWE" 
Przez dwie niedziele pod rząd nie ukazywały się moje feljetony, 

skutkiem czego nie miałem sposobności, oby P.T. Czytelnikom 
podziękować za gratulacje z powodu wawrzynu. Przykro mi bar
dzo, ole poczucie konsekwencji nie pozwala mi w dzisiejszych 
okolicznościach przyjąć tego odznaczenia. 

22 listopada 

ZYGMUNT NOWAKOWSKI O SWYCH PRACACH I PLANACH 

LITERACKICH 

(PIL) W związku z ogłoszonym w prosie zarzutem plagjatu, jaki 
miał rzekomo popełnić Zygmunt Nowakowski w swej „Gałązce 
rozmarynu", p. Nowakowski stwierdza, że nie może nic dodać do 
tego, co oświadczył w IKC. Wiośnie dostałem złoty wawrzyn 

PAL-u i zaraz dziwnie zbiegło się to z posądzeniem mnie o plog
jot. Wawrzynu oczywiście nie przyjmuję . 

„Gałązko rozmarynu'' będzie grana w Krakowie i to w reżyserii 

samego autora. „Węgierko - podkreśla Nowakowski - świetnie 

wystawił „Gałązkę", dużo trudu będzie mnie kosztowało, by wy
stawić rzecz równie dobrze, o jednak inaczej". („.) 

Nowakowski należy do pisarzy niezwykle czynnych; raz po raz 
przychodzą zamówienia, ażeby temu podołać i zawsze dawać rze
czy no wysokim poziomie, trzeba mieć naturę iście renesansową. 

- Lubię włośnie zamówienia konkretne - powiada autor „Ga
łązki rozmarynu" - Wszystkie wielkie dzieło w plastyce powsta
ły no zamówienie. Potrafię no jeden lemat napisać trzy razy, za 
każdym razem inaczej. Kwestia natchnienia? - Natchnienie jest 
wtedy, gdy głowo nie boli, gdy niema się kataru i gdy nikt nie 
przeszkadza. Ze wszystkich karjer, jakie się przedemną otwierały, 
jak teatr, habilitacja na uniwersytecie krakowskim w 1918 r„ kar
jera urzędniczo czy dyplomatyczno - najbardziej odpowiada mi 
zawód pisarza. 
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13 grudnia 1937 

„Gałązko rozmarynu" 
no krokowskiej scenie 

Głośny utwór dra Zygmunta Nowakowskiego, osnuty no tle 
przeżyć legjonowych, największy sukces teatrów stołecznych bie· 
żącego sezonu, „Gałązko rozmarynu" wejdzie no repertuar Teatru 
miejskiego w okresie świąt Bożego Narodzenia. 

Próby, w których bierze udział cały męski personel teatru kro· 
kowskiego, prowadzi osobiście autor. Ten bezpośredni udział 

świetnego pisarza a zarazem znakomitego reżysera w przygoto
waniu sztuki zaważy niewątpliwie no realizacji scenicznej głośne
go już dzisiaj w całej Polsce utworu, któremu autor-reżyser bę
dzie mógł nodoć nojbezpośredniejszy kształt sceniczny . 

. 
23 grudnia 1937' 

„GAŁĄZKA ROZMARYNU" Z. NOWAKOWSKIEGO 
Dziś w środę odbędzie się pod okiem autora generalna próba 

z „Gałązki rozmarynu". Arcytrudne do zmontowania widowisko 
wymaga n iezwykłego nakładu pracy reżyserskiej i wielkiego wy
siłku, by tysiączne szczegóły artystyczne i techniczne stopić w har
monijną całość . W pełnym zrozumieniu, iż w tej nawskróś ensem
blowej sztuce nawet najskromniejsza pod względem wymiaru rola 

posiada dla osiągnięcia ogólnego tonu i jednolitego poziomu 
w utworze Z. Nowakowskiego pierwszorzędne znaczenie - naj
wybitniejsi artyści naszej sceny podjęli się ochotnie wykonania 
drobnych nawet epizodów, podnosząc je siłą przekonania, skalą 
talentu do wyżyn pięknych kreacyj scenicznych. Dwie kolumny 
druku zdołają zaledwie pomieścić no afiszu nazwisko całego mę
skiego zespołu . Wczoraj więc i dziś odbywają się no krokowskiej 
scenie pod dowództwem z. Nowakowskiego „wielkie manewry", 
a jutro w czwartek wyćwiczone kadry, z gałązką rozmarynu no 
czapce, poprowadzi autor do zwycięskiej bitwy. 
Dzisiaj we środę przedstawienia nie będzie . 

24 grudnia 1937 
DZIS PREMJERA „GAŁĄZKI ROZMARYNU" Z. NOWAKOWSKIEGO 

Dziś w czwartek odbędzie się pierwsze przedstawienie „Gałąz· 
ki rozmarynu", słynnego już_ dziś w co/ej Polsce utworu Z. Nowa
kowskiego. Znakomity pisarz ukazuje piękne chwile narodzin woj
ska polskiego i poprzez cztery pory roku: więc poprzez sierpnio
we dni w Oleandrach, poprzez dżdżystą jesień wśród zgliszcz 



i ruin, przez zimową noc wigilijną w okopach i przez promienną 
pogodę wiosny nad Nidą, wiedzie swój wybrany pluton na pole 
chwały. Najszlachetniejsze i najmilsze strony obozowego życia, 

ofiarność krwi, serdeczne więzy koleżeństwa, poświęcenie i ciche 
bohaterstwo znalazły w autorze „Gałązki rozmarynu" niezrówna
nego piewcę, któremu teatr polski zawdzięczać będzie sztukę, ja
kiej wyczekiwano i za jaką tęskniono. 

Niechże ten owoc wielkiego wysiłku twórczego pisarza i ofiar
ny trud teatru będzie godnym podarunkiem gwiazdkowym dla ca-
łego Krakowa. · 

„Gałązka rozmarynu" powtórzona będzie w święta na przed
stawieniach wieczornych. 

Sroda, 29 grudnia 1937. 
Teatr Miejski im. J. Słowackiego w Krakowie 

„GAŁĄZKA ROZMARYNU" 
pięć obrazów z życia plutonu 

Zygmunta Nowakowskiego 

Uskrzydlona warszawskim sukcesem, o czem pisał niedawno na 
tych łamach sam autor, dzieląc się swemi wrażeniami z premie
ry - lekką stopą wbiegła sztuka Nowakowskiego na scenę Pawli
kowskich i Solskich. 

Pisało się już z okazji tamtej premjery o koncepcji ideowej 
„Gałązki rozmarynu", o jej wysokich zaletach widowiskowych. 
Sam autor pisze w Uwagach reżyserskich (w wydaniu książko

wem sztuki): „Jest takie widowisko w calem słowa znaczeniu 
ensemble'owe czyli zespołowe, takie więc, w którem niema wiel
kich, popisowych ról, niema solistów, o całości zaś decyduje, bar
dziej, niż w jakiejkolwiek innej sztuce, zbiorowy, rzetelny wysiłek 
wszystkich bez wyjątku grających". 

Istotnie, trudno mówić o solistach w „Gałązce rozmarynu". 
A przecież k aż d a p o s ta ć m a s w ó j p r of i I, swój odręb
ny charakter, każda wymaga starannego opracowania aktorskie
go. Bo Nowakowski nie operuje beztwarzowym tłumem kompar
sów, ciżbą statystów, lecz grupą ludzi o żywo zarysowanej syl
wetce duchowej. Taki Juhas, Iskra, czy kapelan zostają w naszej 
pamięci jako mili znajomi, choć widzimy ich wszystkich w filmo
wym skrócie, w kilku zaledwo sytuacjach. 
Tę efektowną rzecz, oprawioną w ramy wydarzeń historycznych, 

zaprawił autor swoim n i e z a w od n y m h u m o re m, unikając 

wielkich, patetycznych słów. Pełno tu iście leguńskiej fantazji 
i rozmachu, nie brak też soczystych wyrażeń żołnierskich. W ten 
sposób otrzymujemy barwne, pełne życia widowisko, dalekie od 
typu sztywnej powagi utworów typu „m o n u me n ta I n ego". 

Zharmonizowanie kilkudziesięciu wykonawców w zgrany zespół, 
bez zatracenia przytem indywidualnych rysów poszczególnych 
osób - to niełatwe zadanie, które przypada inscenizatorowi „Ga
łązki rozmarynu". Na afiszu warszawskiego przedstawienia widnie
je 55 nazwisk aktorów, nie licząc statystów w roli skautów, legjo
nistów, dzieci wiejskich ... W Krakowie afisz wylicza 36 wykonaw
ców. Nie znaczy, żeby Teatr im. Słowackiego dał widowisko bar
dziej ... kameralne. Nowakowski wprowadził w pierwszym obrazie 
przemarsz oddziałów strzeleckich, wracających z ćwiczeń. W War
szawie przemarsz ten odbywa się poza sceną, w Krakowie mamy 
a u t e n t y c z n ą d e f i I a d ę przez środek sceny oddziału, zło

żonego z kilkudziesięciu ludzi w mundurach strzeleckich według 

wzorów z roku 1914. Gorące oklaski, jakie powitały ten epizod 
świadczą, że autor nacisnął odpowiedni klawisz. 

Już to trzeba przyznać, że Nowakowski zarówno jako autor, 
jak i reżyser umie grać na uczuciach publiczności, że zna psycho
logię widza: tego z parteru i z galerji. Każdy z nich znajdzie tu 
coś dla siebie. 

Na sukces premjery krakowskiej - prócz autora i inscenizato
ra - zapracował także: dekorator p. Karol Gajewski, cały zespół 
aktorski oraz personel techniczny. 

Jeśli widowisko nie przeciągnęło się zbyt długo, jeśli zmiany 
dekoracji odbywały się szybko i sprawnie - zasługa w tern per
sonelu technicznego, który pracował w tempie „a m e r y k a ń
s kie m". Dekoracje p. Gajewskiego rywalizowały szczęśliwie 

z piękną oprawą sceniczną p. Stanisława Sliwińskiego, dekorato
ra warszawskiego spektaklu. Podczas gdy w Warszawie najpięk

niej wypadł obraz trzeci, przedstawiający wiatrak na froncie, 
w którym chronią się strzelcy - w Krakowie wybornie wygląda
ły rowy strzeleckie pod towczówkiem. 

Dekorator zdołał narzucić w r aż e n i e g ł ę b i: za linją oko
pów ciągnęło się rozległe pole, z i e m i a n i c z y j a, znajdują

ca się między wrogiemi placówkami. Zamiast wiatraka (sporzą
dzonego w Warszawie) dał p. Gajewski sugestywny fragment 
dz w o n n i cy. 

Bardzo dobrze tłumaczyły się dekoracje, wyobrażające cukier
nię w Kielcach (w tyle widziało się wieżę katedry, o której jest 
raz po raz mowa na scenie), jak również końcowa: zagroda 

chłopska, a za nią - typowy pejzaż wiosny na wsi. 



Teatr im. Słowackiego zaledwo mógł nastarczyć wykonawców: 
cały zespół męski został zmobilizowany, niektórzy grali po dwa 
epizody. Ale dzięki temu najmniejsze rólki otrzymali wybitni akto
rzy. 

Najwięcej „do gadania" moją członkowie plutonu, przedewszy
slkiem zaś obywatele: Wilk, Juhas, Iskro, Belon, Sas, Brzytwo, 
kapelan, ob. Sława (sierżant sanitarny), ciocia ze Stanisławowa„. 
Otóż opanowanym nerwowo, zrównoważonym komendantem plu
tonu był p. Stanisław Czajkowski. Posiać Juhasa, górala z pocho
dzenia, ale jak się później okazuje, lekarza z wykształcenia, od
tworzył z dużą silą przekonania p. Tadeusz Burnatowlcz. Jego roz
mowy ze Sławą, pełne skupionej powagi, jak również prostoto 
w zachowaniu wobec kolegów, budziły sympatję. P. Tadeusz 
Kondrat jako prześladowany przez „pecha" ob. Iskra w scenie 
śmierci zdobył się na szlachetnie brzmiące akcenty dramatyczne. 

Reprezentantem ludzi „o pańskiem zacięciu", rulujących arysto
kratycznie literę „r" był Hrabia-Sos, w eleganckiem, w miarę zbla
zowonem wykonaniu p. Jerzego Kaliszewskiego. Przeciwieństwem 
tej postaci jest Beton - „prostak", lecz pełen odwagi i zalet żoł
nierskich: p. Władysław Woźnik przejmująco odegrał scenę zwie
rzeń uczynionych Słowie i spowiedzi na froncie. 
Młody adept sceny krokowskiej p. Antoni Rycharski, który w 

ostatniej chwili objął po chorym M. Węgrzynie trudną rolę Brzyt
wy, człowieka o „n ie wyparzonej gębie", zawsze goto
wego do spłatania jakiegoś figla - wywiązał. się z niej zadowa
lająco: nie zawsze stawało mu humoru, ale czuło się inteligencję 
w replikach i zaczepkach słownych. 

P. Zygmuntowi Modzelewsklemu przypadła rola malarza, szki
cującego ciekawsze sylwetki w podręcznym notesie. Jednym z 
„obiektów" jego ołówka był atletycznie zbuowany ob. Goljot. Nie
znany, bezimienny wykonawco roli prostodusznego Krakowianina, 
Goljata, zasłużył na ciepłe wyróżnienie . 

Miłośnik wielkiego repertuaru dramatycznego p. Tadeusz Biał

kowski stworzył wzruszającą postać kapelana, akcentując głów
nie uczynność i czułość serca tego kapłana. 

P. Teresa Suchecka przywdziała mundur strzelecki jako ob. Sła
wa: towarzysząc plutonowi w jego kolejach na froncie - zżywa 

się z wszystkimi po bratersku, tylko do Juhasa czuje coś więcej 
niż koleżeńskie przywiązanie. Tutaj pofolgował autor potrzebie 
przewinięcia poprzez perypetie wojenne nici - uczuć m i I o
s n y c h, nie wybijających się bynajmniej na plan pierwszy, ale 
bądź co bądź stanowiących pewną atrakcję - wśród męskiego 

żołnierskiego rytmu wydarzeń scenicznych. P. Suchecka wniosła 
niezaprzeczalny wdzięk kobiecy, a w dialogach z Betonem, Juha-

sem lub kapelanem - uwypukliła szczerość przeżyć i solidne 
podłoże charakteru tego sierżanta o... fryzowanych lokach. 
Troskliwą ciotunią ze Stanisławowa, daremnie poszukującą swe

go siostrzeńca, była p. Jadwiga Korecka, która wydobyła z niej 
raczej sentyment niż komizm. P.p. W. Nowakowski (Doktór, a na
stępnie Chłop) i L. Ruszkowski (jeniec) wymagają osobnej 
wzmianki. .. 

Nie sposób wymienić wszystkich wykonawców. Trzeba jednak 
wspomnieć jeszcze o kapitanie obsod;i:onym w epizodzie kielec
kim: wyborny p. Szubert (właściciel cukierni) oraz paczka przed
stawicieli „miejscowego społeczeństwa" (w osobach pp. W. Bie
gańskiego, W. Macherskiego, St. Turskiego, K. Fabisiaka I W. Kol
wasa) - zasługuje no poklask. Kozda z tych postaci miała stem
pel oryginalności, zgodny z „duchem epoki". P. Antonina Klońska 
jako zaoferowana małżonko właściciela cukierni wraz ze swoją 

córką (p. W. Niedziałkowska) potęgowały nastrój niefrasobliwe
go humoru w tym epizodzie. P. W. Bielska krzątała się po cukier
ni jako wesoła kelnerka Manio. 

Autora wywoływano i oklaskiwano długo po trzecim obrazie 
i po skończeniu sztuki, przyczem na scenie pojawiły się kosze 
kwiatów, o z widowni padł bukiet czerwonych róż. 

J.J. 
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