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Artur Oppman (Ot-Ot) 

KONCERT CHOPINA 
(fragmenty) 

Więc siedli emigranci, by słuchać Chopina, 
Fortepian milczy jeszcze, jak srebrna syrena, 
Polski klub. Na fotelach samych gwiazd elita; 
Mickiewicz i Słowacki, książę Adam, świta, 
Ostatnie senatory, posły, jenerały 
Dembiński i Dwernicki, Ursyn srebrnobiały, 
Ksiądz Jełowicki obok księżnej Wirtemberskiej, 
Nabielak w krwawych pąsach łuny belwederskiej, 
I chmurny, jak dźwięk jego pieśni ukraińskiej, 
Brat ludu, wróg monarchów i książąt, Goszczyński. 
Chopin wszedł. W lamp półcieniu dziwny, jak zjawisko, 
Nad rebusem klawiszów pochylił się nisko, 
W niemą salę padł pierwszy dźwięk. Improwizuje, 
On oczy ma zamknięte. Lecz nie gra. Maluje. 
Przyponmiał jakiś obraz: wieś w gruszkowych sadach, 
Bose dzieci na progach, malwy na lewadach, 
Dziwna piosenka, wszystkim słuchaczom przyjemna, 
Ktoś myśli: to znad Ikwy, ktoś inny: znad Niemna, 
Jeszcze komuś od Wisły gra echem znajomem, 
Jakby ją dzieckiem słyszał pod rodzinnym domem: 
A to tylko tak szumi liść na polskim drzewie, 
A to tylko tak pluszcze polski deszcz w ulewie ... 
A on odjął na chwilę palce od klawiszy: 
Skupia się. Na coś czeka. Czegoś słucha w ciszy. 
I nagle: podniósł ręce, jakby cios wymierzył, 
I w zmartwiałe klawisże jak burzą uderzył, 
I wydarł z nich melodię tak straszliwej mocy, 
Jak baterie piorunów bijących wśród nocy. 
W fotelach szmer, na twarzach przedparyskie błyski, 
Ściska dłoń Niemcewicza książę Czartoryski, 
Dembiński i Dwernicki wstali, żar w ich oku, 
Ręce drżą, jakby broni szukały u boku, 

Z Goszczyńskim, z Nabielakiem kilku się zsunęło 
Bliżej, ściślej: trzydziesty! to ich! to ich dzieło! 
Z fortepianu powiało butnie, dumnie, swojsko -
I krzyknięto od młodych: „Wiwat lud i wojsko!~ 
Lecz wśród foteli gorycz wyciąga swe macki: 
Z dłońmi na oczach siedzą Mickiewicz, Słowacki, 
Nie chcą odsłonić oczu; serce się sprężyło 
Krwią, żrącą jak trucizna: tam! tam ich nie było! 
A Chopin z drgającymi w powietrzu rękami, 
Nie śmie dotknąć klawiszów, by nie trysły łzami. 
A jednak pcha te ręce niezmierzona siła -
I jękiem rozpaczliwym struna uderzyła: 
Biją dzwony pogrzebne od krańca do krańca, 
Od Wołynia - od Litwy - - - od wolskiego szańca, 
A z lamentu tych dzwonów jak śmierć się wywija 
Taka straszna tęsknota ... wszystkich i niczyja! 
Taki żal, który w serce jak w trumnę kołata, 
Gdy się patrzy w najdroższe, co zeszło ze świata. 
Polski klub. W lamp półcieniu blada twarz Chopina ... 
Na fotelach ... Ksiądz Robak. .. Zmienna Telimena ... 
Wallenrod ... Gustaw ... Konrad w bazyliańskiej celi... 
Piast Dantyszek. .. Ksiądz Marek. .. Kordian i Anhelli ... 
Ktoś, jak ze snu, przetarł oczy ... Drgnął szloch półdziecięcy ... 
I głos krzyknął nerwowy: „Światła - światła więcej!. .. 
Łoskot ciała na sali ... Ktoś z młodych ... łzy bryzną ... 
I krzyk kobiecy: „Coście zrobili z ojczyzną?!~ ... 



Lidia Chrzanówna (Zosia) i Bogdan Kokotek (Tadeusz) 
Rodzina Podkomorzych - Halina Pasekova, Piotr Augu
styniak, Ewa Jursa i Halina Przeczek 
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Szanowni Państwo, 

pozwólcie sobie przedstawić finny, która była jedną z pierwszych finn prywatnych w Czechosłowacji i w stosunkowo krótkim czasie gwałtownie siy rozwinęła. 
Dziś finna przeprowadza nitynowo wszelkie typy operacji handlowych. Domeną finny jest handel zagraniczny, w którym głównymi partnerami Sq takie kraje jak Polska, Finlan

dia i Włochy. Z szerokiego asortymentu importowanych towarów pozwalamy sobie lilproponować Wam te, które najprawdopcxlobniej mogłyby Państwa zainteresować: 

•polskie tekstylne dodatki mieszkaniowe I 
•włoskie obuwie sportowe ł 
•fińskie środki kosmetyczne i piorące dla akr ików typu "MINIRISK " 
• fui skic preparaty poliwitaminowe ze środ ków naturalnych, bez dodatków chemicznych 
• fu1ski c gumy do żucia marki "XYLIDENT", prewencyjnie chroniqce uzębienie i zdrowie. 

Wielką zaletą tych gum do żucia jest to, że mogą służyć również diabetykom. 

Finna rozwija swą aktywność również w dziedzinie turystyki, a to za pośrednictwem biura turystycznego PRO - TRA VEL, którą zajmuje się przede wszystkim obsługą turystów 
zwiedzających CSRF. 

Działalność reklamową finna realizuje za pośrednictwem agencji PRO-PUBLICITY. 
Finna ma również swój udział w finnie "REMIN", która zajmuje się sprzedai<i i dystrybucją ziół i preparatów, w tym tzw. produktów makrobiotycznych. 

Obecnie finna planuje otwarcie hurtowni, l,,"tóra umożliwi również mniejszym odbiorcom sprzedaż wyżej wymienionych towarów. 
Następnie wspólnie z polskim partnerem i polskim banl,,icm finna przygotowuje założenie wspólnego przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, które zajmowałoby 

sic; importem i sprzedażą czc;ści zamiennych do samochodów, szczególnie karoseryjnych, w tym lakiaów samochodowych oraz technologią obróbek powierzchni. Wsrx1lna 
finna będzie nosić nazwę IBT i zetkniecie się z nią jeszcze w tym roku . 

Chcemy podkreślić, że finna jest otwarta na wszelkie kontakty handlowe i chętnie nawiqże współpracę również z Wami. 

Nasz adres : ~ TEAM. Co Ltd., Karvinslci 21, 737 01 Ć:csky Tćśin 



Od reżysera 

n .„ On był dla ludzi mojego pokolenia 
i miodem i mlekiem i żółcią. i krwią 
duchową - my z niego wszyscy ... " 

(Zygmunt Krasiński) 

Znakomita większość koronnych dzieł naszej literatlll)' romantycznej powstała w warunkach najgorszych jakie 
sobie można wyobrazić. Nędzne emigranckie hotele czy owe paryskie ~pokoje z umeblowaniem"były świadkami 
powstania poezji czy dramatów, dzięki którym przez lata niewoli Naród zachował swoją tożsamość, określił się, zna
lazł w swej substancji siły na przetrwanie zaborów, a wreszcie po odzyskaniu Niepodległości potrafił się zintegro
wać, tworząc jednolite społeczeństwo wychowane na strofach wieszczów. Jako się rzekło, twórcy romantyczni 
w znakomitej swej większości tworzyli w warunkach koszmarnych. Przede wszystkim nędza. Poza niezależnym fi
nansowo (acz pomotanym wewnętrznie przez dominację Imć Ojca Generała) Krasińskim, reszta cierpiała niedosta
tek. Mochnacki pisząc „Historię powstania narodu polskiego" żebrał o zasiłki, patrząc bezradnie, jak jego brat 
umiera z głodu. Pieniądze przeznaczał na drukarnie. W lepszej wprawdzie sytuacji finansowej był Słowacki - chory 
na nieuleczalną wówczas gruźlicę - ale i on ciągle pisywał do Matki: ... „po Bożem Narodzeniu, będę Ciebie, kocha
na Matko moja, o jaki sukurs prosił . Kochana Marno, że zawsze dla Ciebie ciężarem być muszę ... " (z listów do 
matki - 1832 r.) Lelewel żył w nędzy; po otrzymaniu polecenia opuszczenia Francji na piechotę szedł z Paryża 
do granicy belgijskiej. Mickiewicz tylko dzięki solidnemu przygotowaniu naukowemu mógł utrzymać rodzinę, do 
profeslll)' w Lozannie np. startował na zasadzie konkursu. A reszta? Wojskowi emigranci w prowincjonalnych „za
kładach- na przymusowym, wyznaczonym przez Francję pobycie? Najpierw wyznaczono im niewysoki żołd, ale 
wkrótce zaczęto go sukcesywnie obniżać, aż do jakiegoś niezbędnego minimwn zaledwie starczającego na głodową 
wegetację. Emigracja trwała jednak jako polityczna reprezentacja narodu nie mającego swego państwa, trwała, aby 
być gotowym do chwycenia za broń, gdy wybuchnie „wojna powszechna za wolność ludów-. W dodatku usta
wiczny strach przed deportacją, intrygi, zawiść, drobne interesiki, bezustanna inwigilacja przez szpicli, tajniaków, 
oficjalną policję, żałosno-tragiczne zrywy takie jak (finnowana nb. przez Lelewela i gen. Dwemicl<lcgo) wyprawa 
Zaliwskiego, zakończona śniegami Syberii lub szubienicami sprawnie obsługiwanymi przez carskich żandannów. 
Gorszące ogół społeczeństwa francusl<lego stosunki w zakładach dla emigrantów, demoralizowani żołnierze i podo
ficerowie przez oficerów sztabowych i jenerałów, awanturnictwo, pijaństwo i szulerka. W gwarze ludu paryskiego 
,,Polonais" oznaczało wykidajłę z domu publicznego. Świadomość ucisku w Kraju, bezskuteczność zabiegów dyplo
matycznych, posądzenia o zdradę, pomówienia, podział na „partye" i stronnictwa, wreszcie bezsilność - spowodo
wały sytuację, w której Zaleski nazwał emigrację ... „stujęzyczną żmiją, piekielnicą, pociętą na pierścienie i 
buchającą jadem na siebie ... ", zaś Mickiewicz w Epilogu do „Pana Tadeusza" stwierdził, że męka odebrała emigran
tom rozum, że nawet „odwaga załamuje ręce" i dlatego ... „plwają na siebie i żrą jedni drugich". 

Kijowski w szkicu „Arcydzieło, czyli dtug zaciągnięty w młodości- nazywa (prowokacyjnie oczywiście) wiek 
XlX „złotym wiekiem literatury polskiej-, czyniąc aluzję do Złotego Wieku czasów Kochanowskiego. Ma rację, ale 
ograniczmy się tylko do dziesięciolecia popowstaniowego. Wystarczy wymienić „Dziadów" cz. III, „Kordiana ", 
,,Balladynę", „Irydiona ", „Nie-Boską Komedię", „Anhellego", „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego", 

„Historis: powstania narodu polskiego-, „Pana Tadeusza-, najcelniejsze liryki wieszczów ... Za isk był to wiek 
złoty ... O warunkach, w których tworwno, pisaliśmy wyżej, do tego dochodzi jeszcze fakt oddalenia od Kraju, od 
czytelników, nawet w jakis sposóh ex! języka. Pisano wprawdzie w Paryżu, a wis;c w świecie wolnym - a leć zawsze 
hyła to „Francy a - ziemia cudna-, a poza tym pisano ze świadomością tragedii Ojczyzny, rozdartej przez zaborców, 
wynaradawianej, rozgrabianej, zaszczutej przez tajne policje, tropionej przez szpiclów. Ale owa swiadomość trage
dii, nr~talgia, tys knota za „krajem lat dziecinnych" -nic powodowała jego idealizacji - przeciwnie - szukano winy, 
drążono sumieni a, burzono uczucia - aby uzdrowić. Bowiem nasza literatura romantyczna to jedno wielkie poszuki
wanie winy, to próha znalezienia definicji losu polskiego. Jest ona fenomenem na miary światow<1, ale dlatego też 
jest tak hcnnctyczn;i i dla innych nacji niezrozumiała. Za kilkadziesiąt lat w małym, prowicjonalnym mieście mo
narchii c. k. austri<ickicj pewien chory malarz w mcxlcmistycznych swych dramatach poetyckich powtórzy ten za
bieg jeszcze ostrzej - pluł bydzic Narodowi nieledwie w twarz, zaklnie go w krąg chocholego tańca, a potem w ni to 
sztuce teatralnej, ni to w dyskusji toczonej na scenic Teatru Micyskiego zacznie zadawać gorzkie, tragiczne pytania, 
nic oszczędzai<1c już nikogo. Teatr st;ił się wielkim sejmem państwa, które nic istnieje, scena zaś jedynym miejscem, 
gdzie taka dysputa może sii; odbyć. A wszystko po to - aby osiągnąć: Wyzwolenie. Bo Wyspiański wiedział , że ... 
,Jest tyle sił w Narodzie ... - i w owo Wyzwolenie wierzył ... 

* * * 

Jeszcze podczas druku „Dziadów- i pisania „Ksiąg", Mickiewicz zapragnął „drzwi od Europy zamykać hałasów-, 
szukał usrx>kojcnia, ukojenia i dlatego przenosił siy w „kraj lat dziecinnych", rzucając na papier pierwsze strofy czy 
szkice „poematu wiejskiego-, który początkowo zatytułował „Żegota ", zaś w listach do przyjaciół nazywał „Szlach
cicem -, swym „pieszczonym dzieckiem-. Gdy Zaleski zastaje go w jakimś hotelu w Lyonie „zacietrzewionego nad 
Panem Tadcuszcm",jcszczc w czasie pisania ksiygi czwartej zamierzenie autora nic przekraczało skromnych ram 
sielanki w rodzaju „Hcnnana i Dorotci-. Jednak wkrótce, w liście do Garczyńskiego Mickiewicz zaznacza, że „ ... za
nosi się na dh1gą chryję ... ". Pierwotny pomysł rozrasta się, a to dzięki wprowadzeniu w ową sielankę elementu patrio
tycznego, historycznego, politycmego. Mickiewicz piszący „Pana Tadeusza" pozostał autorem „Dziadów- i ,,Ksiąg-. 

*** 

Dwa lata wcześniej pisał „Dziadów cz. III." Zadziwiające to poema, gdzie miłość do kobiety jest alternatywą miłoś
ci Ojczyzny, gdzie carskiemu satrapie diabły za lokai służą, gdzie sprawa narodowa, posłannictwo czy obowiązek 
Polaka wyzierają nieledwie z każdego wiersza, przewijają sii; przez sceny, uderzają w najmniej oczekiwanych 
momentach, aby wreszcie w Wielkiej Improwizacji osiagnąć: swój szczyt: 

Konrad: ... " Bo wystrzelę głos w całe obręby stworzenia, ren głos, który z pokoi.eń pójdzie w pokolenia. Krzyknę, żeś 
Ty nie ojcem świara, ale ... 

Głos dyabła: Carem!" 



Bo „Dziadów" cz. III to nie tylko rozpamiętywanie martyrologii Narodu, to przede wszystkim walka o ten Naród. 
Jakże zadziwia nas dzisiaj ta odwaga, gdy do walki o Naród stanął były nauczyciel kowieński, mistyk, może trochę 
i erotoman, rewolucjonista, zatabaczony dziwak, który swego rywala, niejakiego Juliusza Słowackiego potrafił zrzu
cić ze schodów z okrzykiem: „idi durak! ",a wiyc powtarzam, odwaga tej postaci, do dzisiaj najbardziej ze wszyst
kich czczonej w naszym Narodzie - odwaga staniycia do walki ze Stwórcą Wszechrzeczy. Ta odwaga to też, poza 
faktem, że wyżej opisany skrótowo i prowokacyjnie poeta był geniuszem, ta odwaga to też wykwit epoki roman
tycznej, epoki, której fenomen polegał na samouświadomieniu sobie przez pokolerue romantyczne własnej wartości. 
A owo samouświadomienie me przejawiało się jedynie w słowach. Romantycy dowiedli tego czynem. W desz
czowy wieczór 29 listopada 1830 roku, w parku łazienkowskim w Warszawie, nieliczna grupka studentów i lite
ratów z pałaszami i pistoletami ukrytymi w fałdach peleryn, oczekiwała na sygnał, aby w czyn wprowadzić zamiar 
zamachu na wszechwładnego brata cara Rosji. Wojsko, acz wciągnięte do spisku, stało wówczas z bronią u nogi. 
Osiemnaście lat później, podstarzały i zdziwaczały profesor Sorbony, me piszący już wierszy poeta polski, wiódł za
pylonymi drogami Italii do Rzymu kilkunastu towarzyszy, którym takjak i jemu zaświtała nadzieja wolności. 
Za kilka lat poeta ów wnrze w Turcji na cholerę, przy beznadziejnej próbie orgaruzowania legionu polskiego. Od 
Zaosia do Konstantynopola - tak można zmierzyć to życie ludzkie, k1:óre całe jest na kartach jego poezji z miłością 
Ojczyzny, żarem romantyka, chłodną kalkulacją statysty, z wielką ideą i pokrętnością, z niezachwianą wiarą 
w wyzwolenie Polski. „Pan Tadeusz" łączy w pewnym sensie ideologię „Dziadów" i „Ksiąg". Historia dumnego za
wadiaki sejmikowego Jacka Soplicy, przekształconego później w pokornego emisariusza - bernardyna Księdza Ro
baka - jest echem dziejów Konrada. W dalekiej, prowincjonalnej wiosce litewskiej, pośród „zabaw i sporów" 
odczuwamy wyraźnie wiew wielkiej polityki. Wiew wielkiej polityki, ale i nadziei na wskrzeszenie Najjaśruejszej 
Rzeczpospolitej. Już po napisaruu pierwsze trzy księgi, będące opisem grzybobrania, sporu o charty, spaceru do 
lasu, wieczerzy szlacheckiej - jako tła do zalotów miłosnych wracającego ze szkół panicza - otrzymując niepodzie
wanie ustępy nowe: postać Rykowa i jego uwagi o losie Polski, opowiadarue Podkomorzego o stosunkach poli
tycznych w Europie, zmieruają zamierzoną sielankę w powieść poetycką. I takjestjuź do końca. Sydzia wznosząc 
na polowaniu toast gdańską wódką czyni w nim wyraźną aluzję polityczną, ruewinna na pozór rozmowa o gwiazdach pro
wokuje do wspomnień chwil najtragiczniejszych - zdrady Targowicy, kometę interpretuje Sędzia jako zapowiedź 
przyjścia Wskrzesiciela Polski - „Drugiego Jana III" - Napoleona, ksiądz Robak w spowiedzi kreśli skrótowo dzieje 
walk, konspiracji, działalności emisariuszy, Jankiel w swym koncercie odsłania przeszłość od Konstytucji Ili Maja, 
poprzez Targowicę, Powstanie Kościuszkowskie, Legiony aź do Mazurka Dąbrowskiego, polonez staje się triumfal
nym finałem. Węzłowy zaś moment poematu - wspólna walka skłóconych poprzednio ze szlachtą litewską Mazu
rów Dobrzyńskich przeciwko Moskalom - przedstawia potęgę i trwałość unii polsko-litewskiej. Ostatru zajazd na 
Litwie kończy się pojednaniem i zjednoczeniem przeciwko wspólnemu wrogowi. „Pan Tadeusz",jest ukazaniem 
w konkretnym, poetyckim i historycznym obrazie tezy „Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" o duchu 
polskiej przeszłości, przemawiającym w uczuciach i czynach zbiorowości. Ale „Pan Tadeusz" oprócz wspaniałej 
wizji rodzinnego kraju jest przede wszystkim wielką rozprawą polityczną, gdzie to poeta daje nowy, romantyczny 
już sposób pojmowarua Narodu. Bowiem dla rodziców młodych romantyków, zgodrue z tezami Encyklopedystów 
francuskich, pojęcie Narodu kojarzyło się momentalnie i nierozłącznie z instytucjami państwowymi. Naród miał 
wyrażać się przez te instytucje, Naród miał wyrażać się przez państwo. Gdy me ma państwa - nic ma i Narodu. To 
są straszne słowa, a jakże strasznie brzmieć musiały w duszach pokolenia oświeceniowego, tracącego wolność wraz 

z upadkiem Pierwszej Rzeczpospolitej. Nie ma Polski, a więc nie ma i Narodu Polskiego. Dlatego pokolenie to tak 
maniakalnie czepiało się carskiej klamki w dobie Królestwa Kongresowego. To nie zeszmacenie, zdrada (choć nie 
brakło i tego), ale przede wszystkim chyć wyrażenia Narodu poprzez instytucjonalne fonny ustrojowe, takie jak 
skarb polski, wojsko polskie, sejm polski, wreszcie król polski. To, że fonny te były fikcją, źe Konstanty ustawicz
nie deptał Konstytucję, źe prowokacje mnożyły się z dnia na dzień, że policja tajna Roźnieckiego z wysoko kwalifi
kowanymi szpiclami (takimi choćby jak Makrot) śledziła dosłowrue wszystkich - na to zamykano oczy. Istniały 
bowiem (choćby nominalnie) instytucje, poprzez które Naród jakoby miał się wyrażać. Ta fikcja skończyła się 
w noc listopadową w parku łazienkowskim. Powoli, w umysłach owej epoki, pod wpływem głównie filozofów nie
mieckich - Herdera, Schellinga, braci Schleglów - zaczęło torować sobie drogę nowe pojycie Narodu, jako dzieła 
miejsca i czasu, a więc krajobrazu, ziemi, klimatu, historii - zarówno znanej historykom jak i tej, która nigdy po
znaną nie będzie. Filozofowie niemieccy z Heidelbergu i Berlina uczyli romantyczną młodzież Europy, że Naród 
jest bytem niezawisłym od fonnacji ustrojowych - jest bytem samym w sobie - wyraża się zaś poprzez jego Duch -
poprzez poezję; że wraz z upadkiem niezawisłości politycznej Naród nie umiera, ale trwa dalej, że literacka twór
czość Narodu jest określona poprzez jego język i geniusz. Od tej chwili narody europejskie zaczyły o sobie myśleć 
w kategoriach historycznych - na tym polegał romantyczny przełom w historiozofii. Tezę tę odnajdujemy właśnie 
w „Panu Tadeuszu". Arcy - serwis Wojskiego jest tylko zabawną ciekawostką, obrazującą fonny ustrojowe zmarłe 
wraz z trzecim rozbiorem, a przecież Naród istruejc. Zagubiony w meandrach historii, rozdarty przez zaborców - ist
nieje - jedyną drogą ku wolności i niezawisłości jest zjednoczerue jego najlepszych sił, a odrzucenie „pro publico 
bono" sprzedawczyków i zdrajców, jak bezwzględnie Mickiewicz wyrzuca poza nawias społeczeństwa polskiego 
zmoskwiczonego renegata majora Pluta. Trzeba czytać „Pana Tadeusza"- Naród owej „wiosny urodzaju"nadal 
trwa, gotuje się do walki, więcej - wierzy ruezachwianie w jej zwycięskie zakończenie. Jakże potrzebna była ta 
wiara pokoleniu romantycznemu. 

*** 

Utarło się w naszej historiozofii mniemanie, że kult Napoleona jest fenomenem psychologicznym naszego 
społeczeństwa. Od stu kilkudziesięciu lat bredzą na ten temat historycy, działacze polityczni, pisarze, znawcy lite
ratury, wychowawcy młodzieży. Mówi się o wykorzystaniu przez Napoleona Polaków, powołuje na spotkanie Bona
partego z Aleksandrem w Tylży etc. etc. Tymczasem prawda jest nieco inna. Stare powiedzenie, źe „historia jest 
nauczycielką życia" nie jest bowiem jednoznaczne. Historia „to jest dziś, tylko cokolwiek dalej" powiedział Norwid. 
A więc dlatego jest bardzo wygodnym instnunentem (nie tyle ona, ile sposób jej interprctowailla oczywista.) 
Pomnę, źe kiedy chodziłem do szkół, nauczano mille, że jednym z największych błędów I Rzeczpospolitej była od
siecz wiedeńska. Powoływ·ano się tutaj głównie na anegdotę o spotkaniu Sobieskiego z Leopoldem czyli na brak 
wdzięczności ze strony złych Austriaków. Tak, jakby wdzięczność cokolwiek znaczyła w polityce. Nie wspomni
nają ani słowem o tym, że manewr Sobieskiego zapobiegł zajyciu przez Turków naszej połudruowo-zachodruej gra
nicy oraz, źe lepiej chyba prowadzić wojnę (zwłaszcza z tak bezwzględnym rueprzyjaciclem jak wojska Kara 
Mustafy) na terytorium cudzym, a nie własnym. Wrócmy jednak do faktów epoki porozbiorowej. Kraj rozdarty 
przez trzech zaborców - Warszawa i Poznań w rękach Prusaków, Austriacy w Krakowie i Lublinie, reszta ziem ro
syjska. Świeże jeszcze wspomnienie klęski maciejowickiej - Kościuszko, Niemcewicz, Kiliński, Ign. Potocki 
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uwiyzieni w Petersburgu. Ogólną niemożność potęguje jeszcze fakt zrzeczenia się tronu przez St. Augusta, dobro
wolne podpisanie przez niego aktu abdykacji (była to małoduszność naszego ostatniego króla, siłą by go chyba 
przecież z Zamku Warszawskiego do Grodna nie wywlekli). Podpisanie tego aktu sankcjonowało prawnie rozbiory 
w oczach dyplomacji europejskiej. Dalej - ogólnie ujemny bilans przedsięwzięcia legionowego (na dwadzieścia 
kilka tysięcy oficerów i żołnierzy poległo ok. 12 OOO) ... Tragiczny finał San Domingo ... Krach koncepcji „puław
skiej- ks. Adama Czartoryskiego ... „zamiast z orężem do Warszawy, poszedł (car Aleksander, przyp. W. J.) 
z różdżką oliwną do Berlina, zaprzysiągł sojusz z Prusami przy grobie Fryderyka Wielkiego ... - (Askenazy). 
Społeczeństwo polskie tkwiło w mara.żmie. Pisał o tym Norwid, określając „Pana Tadeusza"jako poema, w któ-
rym ... „jedzą, piją, grzyby zbierają i czekają, aż Francuzi przyjdą zrobić im Ojczyznę ... " Tymczasem sytuacja zmie
niła siy na skUtek kampanii lat 1806/7. Pobiwszy Rosję i Prusy Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie. Za dwa 
lata powiększył je (stojąc nb. wobec faktów dokonanych) prawie dwukrotnie (dołączył bowiem Galicję Zach. z Lu
blinem i Zamościem, i terytoriwn pod Krakowem) . Stworzył zalążek państwa polskiego, nadając mu w miarę 
postępową konstytucję. W ten sposób poprzez Kodeks Napoleona i jego tendencje demokratycmc i świeckie uczy
niony został wyłom w dotychczasowej tradycji. I wreszcie przychodzi rok 1812 - z kwatery cesarskiej w Wiłkowysz
kach na Litwie wychodzi odezwa cesarska fonnalnie rozpoczynająca wojnę z Rosją ... „Żołnierze! Druga wojna 
polska jest rozpoczęta! ... - Wicika Annia liczyła wtedy ponad 600 tysięcy żołnierzy, a dowodzona była przez czło
wieka, który „dał przykład jak zwyciężać-. Miał przeto prawo powiedzieć ks. Robak do Sędziego: 

... „Na pierwszy znak Napoleona 
Przejdą Niemen i - bracie! Ojczyzna wskrzeszona!" 
Tak wtedy sądzili prawie wszyscy, i dlatego Księstwo Warszawskie z bezprzykładną wprost cierpliwością zno

siło wszelkie ciężary wojenne, począwszy od wystawienia kilkudziesięciotysięcznej annii, poprzez podatki, 
żywność, furaż dla koni, podwody i Bóg wie co tam jeszcze ... Przez kraj dwukrotnie przetoczył się walec Wielkiej 
Ann ii, zaś po Berezynie weszły wojska rosyjskie. Mało tego. Poniatowski doprowadził wojsko polskie do Lipska, 
w Bitwie Narodów osłaniał odwrót. Tutaj jednak Książę Minister Wojny wykazał mądrość statysty. Napoleon ofero
wał wprawdzie mało - ale co najważrucjsze konkretnie - konkretruej niż crugmatyczny Aleksander. Polacy byli dla 
Napoleona instrumentem, działali zgodnie z jego dyrektywami, ale dyrektywy owe były zgodne podówczas z polską 
racją stanu. Jedyną realną. Dlatego legenda napoleońska unosi się nad poematem Mickiewicza. Ciągle mówi się 
o nim ... „Napoleon człek mądry- (Podkomorzy) ... „ Wielki człowiek" (Robak) ... „bohater pierwszy w świecie- (Pru
sak) ... „Cesarz wielki bohater" (Maciej Rózeczka) etc. etc. Legenda trwała. Szwoleżerowie towarzyszyli Napoleono
wi na Elbie, jeden z nich znalazł się nawet na wyspie św. Heleny. Legenda przeżyła wiek XIX. Ale to już dzięki 
wpisaniu jej w mesjanizm. Intcld.'tualista, historyk kultury Mickiewicz, w wykładzie XIV wygłoszonym w Paryżu 
mówi ... „Posłannictwo ziemskie Napoleona zakończyło się na polach Waterloo, na tym to polu przeznaczenia uka
zał się jego duch ... " Zacytujmy jeszcze odnośnik ... „w tej chwili rozdaje się słuchaczom litografowane wizerunki Na
poleona ... " A więc autentyczny kult. 

*** 

Koleje życia złożyły się na to, że Mickiewicz był gorącym wielbicielem Napoleona. Już w dzieciństwie, jako 
12-letni chłopiec widział powitanie Wielkiej Annii na Litwie ... „ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu ... " na-



pisze w „Panu Tadeuszu-. Lata młodzieńcze, przedpowstaniowe ugruntowały w nim kult cesarz.a do tego stopnia, że 
zaczął podpisywać się A. N. Mickiewicz - Adam Napoleon Mickiewicz. Porządek polityczny bowiem, ustalony 
przez kongres wiedeński wykazał jasno, że wobec zamordyzmu Świętego Przymierz.a z żandanncm Europy - carem 
rosyjskim na czele - „potwór korsykański - był wolnomyślny , a jego upadek pogrzebał wszelkie nadzieje ludów Eu
ropy na jakiekolwiek zmiany. Mickiewicz zawsze miał skłonności do mistycyzmu, teraz, tkwiąc w koszmarnym 
emigracyjnym środowisku, łaknąc (jako pierwszy poeta Polaków - a sława czasem bardziej ciąży jak niesława) auto
rytetu - styka się z Towiańskim. Nic też dziwnego, że w tej sytuacji społecznej, a i psychologicznej - dostaje się pod 
jego wpływ . Zgubny - powiedzmy od razu. Kult Napoleona osiąga u niego teraz wymiar iście patologiczny. Za cyto
waną wyżej we fragmentach lekcję XIV zostaje przez Francuzów wylany ze stanowiska, ku wielkiej uldze (po
wiedzmy szczerze) Emigracji, która po prostu jest rada, że wreszcie skończyły się te, jak powiedział Krasiński 
,,szalcńsr.va z katedry-, kompromitujące tak emigrację jak i całą sprawę polską. Po zerwaniu z Towiańskim poeta 
powoli otrząsnął się z chorobliwej egzaltacji - uwielbienie Napoleona zaczęło przybierać u niego kształt bardziej ra
cjonalny. Dał mu wyraz w 1848 roku w Trybunie Ludów (cyt. za W. Łysiakiem) ... „Napoleon to powszechna de
mokracja, 1'1óra stała się autorytetem, to wyzwolenie, rehabilitacja powszechna, a nie wyłącznie narodowa ( .. . ) 
Dzięki niemu w całej Europie chłop, biedny poddany, uciemiężony syn roli, Rosjanin jak i Słowianin, mógł 
wreszcie poznać się na niemocy swych dawnych panów i zrozumieć, że to, czego się więcej jeszcze bał, niż uwiel
biał, było tylko martwym bałwanem na glinianych nogach .. . -

*** 

Tych kilka uwag, to zaledwie cząstka problemów, z jakimi zetknęliśmy się, przystępując do realizacji „Pana Ta
deusza-. To zaledwie cząstka dotycząca epoki czy tła historycznego. Pozostaje cała sprawa fonny zamierzonego 
spektaklu, budowanego przecież na tekście przeznaczonym do czytania, tekście nic pisanym z myślą o scenic. 
Dalej - tekście, który wszyscy znają tak, że każdy ma „swojego-Tadeusz.a, Telimenę, Hrabiego, Sędziego, Robaka, 
swoje Soplicowo, swój zamek, zachód słońca, koncert Wojskiego ... I jeszcze - jest to tekst częstokroć poprzez nau
czanie w szkole czy na uniwersytecie - zamordowany nudą, obrosły tysiącem nieporozumień, daleki od współczes
ności, najeżony mnogością filologicznych interpretacji. Częstokroć idiotycznych - dodajmy ... 

Wiemy, że jest inaczej. Homer i Wergiliusz towarzyszyli Mickiewiczowi przy pisaniu poematu. Wiemy, że „Pan 
Tadeusz- to genialna synteza tradycji literackiej z epickim obrazem istnienia Narodu, wiemy, że żaden naród na 
świecie takiej nowożytnej epopei nie ma ... Chcemy zrobić przedstawienie o ludziach żywych, ze wszystkimi ich 
przymiotami, ale i wadami. Bo, jak napisał Mauriac ... „największy akt szacunku wobec zmarłych, to zbliżenie ich 
do nas, by utracili wszelką pozę( ... ) Inaczej unicestwiamy ich po raz drugi ... -(F. Mauriac . Życic Racinc"a). Chce
my ukazać Naród w „chwili osobliwej-, zjednoczony w jednym celu nadrzędnym - odzyskru1iu Wolności. 
Przystępujemy do realizacji tego zruniaru w pełni świadomi trudności jakie nas czekają, a przede wszystkim pełni sza
cunku dla Dzieła i pokory wobec Poety. 

Wojciech Jesionka 
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Jan Monczka - Pan Tadeusz 
i Jolanta Chudy - 'Zosia 

.'\liczapomniany 
Narrator - Franek Michalik 

Po raz pierwszy publikujemy dziś już historyczne 
zdjęcia z „Pana Tadeusza~, który w 1981 roku, tuż 
przed premierą, musiał zostać zdjęty z afisza ... 
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