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Wąwóz 'klęski, czy zapowiedź zwycięstwa? Czym jest w istocie 
misterium urodzonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej , wybitnego 
i zaniechanego w teatralnych inscenizacjach Tadeusza Micińskiego 
pt. Terrnopile polskie. Może trudnym, zbiorowym przemarszem 
oczyszczenia, rytuałem , który z powikłanych stanów ducha 
i poplątanych interesów grupowych i indywidualnych, losów przed 
bitwą i pogorzelisk po bitwach, pomoże rozgraniczyć strony 
mroku i pochodni , zasługi i winy, wierności i zdrady, wielkości 
i nicości. 

Miciński wprowadza bohaterów dramatu na kilka kondygnacji. 
Nikt jednak nie znaJduje tam miejsca stałego, nie osadza się 
w przestrzeni materialnej, nie wytrzymuje stanu ducha. Niekiedy 
bohaterowie doznają objawienia, wsp,i nają się na wyżyny, 
dostrzegają więcej, antycypują historyczną akcję lub jej skutki. 
Nie zawsze jednak patrzenie z góry jest ogarnianiem horyzontu , 
odsłoną jasnej, dalekiej przestrzeni , otwarciem na rzeczywistość. 
Szczyt może być boski jak i lucyferyczny, może stanowić chwilowe 
otwarcie, ale i wtajemniczenie w mroczne zawiłości. Objawione 
wtajemniczenie wymaga odporności i woli działania. Miciński, 
który z dramatycznych konfrontacji polskich losów chce wyzwolić 
ekspresję czynu, mimo kłębowiska niejasności i usprawiedliwień, 
wie, jak Wyspiański, że: Nie ma czy nu krom pr:::ez grzech. 

Bohaterem Termop il polskich ogniskującym akcję sceniczną jest 
książę Józef Poniatowski. Uwikłany w formę dramatyczną 
Tadeusz Miciński poświęcił tej tragicznej postaci najpierw 
powieść. Nie żyła ona jednak typową narracją epicką. Miciński 
poszedł więc w stronę tragedii Książe Józef P oniatowski, ale 
i ten gatunek nie przyniósł efektu przekładalności znaku 
wielowarstwowego, na znaczenie tej - uwikłanej w symboliczne 
relacji postaci. Proste następstwo zdarzeń historycznych nie 
ujawniało istoty probl1emu Polski i bohatera zastępującego 
namiestnika Sprawcy Wszech Rzeczy Polski. Książę Poniatowski -
bohater dramatu, ze wszelkimi konsekwencjami mógł odegrać rolę 
wodza-bóstwa i ofiarnika sprawy polskiej , 



która jednak nie zawsze była podszyta jedynie szlachetnymi, 
rycersko-religijnymi cechami. W polskim wąwozie nie ma 

przejrzystości. Kłębowisko idei i interesików, wielka wizja niekiedy 
tylko lirnika, piewcy legendy i marność. Pośród postaci ważkich, 
niekiedy mielizna w natłoku psychologicznych, jednostkowych 
rozterek kieruje nawet niepoślednie nazwiska do epizodycznej, 
wewnątrz tłumu niedowiarków, rólki. Miciński decyduje więc 

rozegrać sceniczne misterium Termopile polskie misterium na tle 
życia i śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Bohater jednak tylko raz, 

w prologu, określi swoją drogę z bezwzględną jasnością, zanim 
nie przyćmią kierunku wizje, zmienne oczekiwania, ułudy i spory. 

Zwracając się do oficera powie: 
Wy zawsze chcecie szukaćfimek do życia . Ja życie kocham, ale nie szukam 

j ego .fi1rtek nigdy. Musi być ktoś, co zwhviadczy, że Polska nie jest 
ani na kompromisach oparta: Maciejowice, Legiony - i my, Napoleonidzi. 

Trzeba umrzeć mężnie ... 

Ani nad Dnieprem, ani w Warszawie, ani po Sejmie w Grodnie nie 
utraci już poczucia jasełkowości historycznego epizodu i trwałości 

woli wytrwania w kierunku już wytyczonym. Ma do spełnienia 
misję , nie dopuszczającą kompromisowego rozstrzygnięcia. Różne 
więc wrzawy historyczne, zarejestrowane dysputy, kuszące wizje 
wielkości, negocjowane cichą zdradą, frustracje ni spekulacje, ani 

też podszyte Królem Duchem Chóry mistycznych uniesień, 
ni zwykłe strachy przed butem carycy, symultanicznie ni też 

hierarchicznie nie mogą zakłócić porządku. Kierunek drogi 
wyznacza nie tylko historia, w linearnym rytmie biegnąca jednym 

torem. Trzeba wypełnić cały narodowy ryt, który w misterium 
rozgrywa się w wielu płaszczyznach i rytmach. 

Istnieje jeden, zasadniczy problem, czy z tego wąwozu między 
presją Wschodu i Zachodu, w wielkim bitewnym pomieszaniu 
i pogubieniu bocznych ścieżynek odwrotu, mimo klęsk, Polska 

może wyjść zwycięsko. Którędy to bezkompromisowe zwycięstwo 
może prowadzk. Czy jest drogą Anodos czy Katodos. Zejściem 

do Hadesu, Lucyfera, czy wyniesieniem ponad najwyższą 
kondygnację akcji. Jak wiele można po drodze zagubić i odtrącić, 

by misja była wciąż warta spełnienia. 

Polska, walcząca za światło,{ ... ) wyku wane z grubych, po stokroć 
kamiennych ciemno.fr-i.( ... ) 

Polska szukająca wciąż sensu - ten jest powrót zwycięski i jedynie 
możliwy. Pol1ska jako zadanie, dla tych co przy życiu i wciąż 
oczekują drogi i wskazania od ofiarników bohaterów. 

Małgorzata Bartyzel 



Poeta, dramaturg, prozaik, publicysta, urodzony 9 listopada 1873 
w Łodzi, zginął w tajemniczych okolicznościach w lutym 1918 pod 

Czertykowem na Białorusi. 

W latach młodości pracował jako nauczyciel domowy w polskich 
majątkach na Polesiu. Ożenił się z Marią Dobrowolską i często 
przebywał w posiadłości. żony Laskowicze pod Bobrujskiem 

(obecnie Białoruś). 

Studiował historię w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim 
( 1893-95) oraz filozofię w Lipsku ( 1895) i Berlinie ( 1896). 

W czasach studenckich należał do radykalnych organizacji 
młodzieżowych. Podczas pobytu w Berl'inie poznał Stanisława 

Przybyszewskiego i Wincentego Lutosławskiego.który umożliwił 
mu pobyt w Hiszpanii ( 1897-98). Tam Miciński zainteresował się 

mistyką, towiańszczyzną, filozofią Platona i Nietzschego, 
hiszpańskim malarstwem (zwłaszcza Francisco Goyą) i dramatem 

(głównie Calderonem). Po powrocie do Polski zamieszkał 
w Warszawie, często jednak podróżował. Przebywał 

m.in. w Homlu, Krakowie, Petersburgu i Moskwie, Hellerau 
pod Dreznem, gdzie zapoznał się z doświadczeniami tamtejszego 

teatru i Instytutu Jaquesa Delcrose'a. Swoje utwory publikował 
w „Chimerze„( 1901-1907) oraz „Krytyce"( 1901-1914). Podczas 

pobytów w Zakopanem ( 1904 -1906) nawiązał kontakt z Witkacym 
i jego otoczeniem. Głosił idee panslawistyczne i antygermańskie. 

Podczas wojny bałkańskiej wyjechał do Sofii jako korespondent 
tygodnika „Świat" ( 1912 - 1913). 

Uczestniczył w zwołanym z inicjatywy Piłsudskiego zjeździe 
działaczy niepodległościowych w Zakopanem ( 1912). 

Przed pierwszą wojną światową wygłaszał liczne odczyty 
na terenie Galicji. Po jej wybuchu, w latach 1915-1918, przebywał 
w Moskwie i Petersburgu oraz na Białorusi. Brał udział w życiu 
polskiej kolonii artystycznej skupi1onej wokół Stefana Jaracza 
i Witkacego. Osobiście znał reżyserów Stanisławskiego i Tairowa. 
Działał w Kole Literacko-Artystycznym Domu Polskiego w Moskwie 
oraz jako oficer oświatowy w korpusie J. Dowbora-Muśnickiego. 
Współpracował z wychodzącą w Moskwie „Gazetą Polską„ 
i. czasopismami "Russkoje Słowo", „Russkoje Wiedomosti". 
Zywo reagował na wydarzenia rewolucyjne, entuzjastycznie 
przyjął wybuch rewolucji lutowej, przeciwstawiał się 
rewolucji październikowej. W drodze powrotnej do kraju został 
zabity, prawdopodobnie w celach rabunkowych. Jego grób 
znajduje się w osadzie Małe Małynicze pod Czerykowem. 

Debiutował w 1986 roku w „Ateneum„ poematem Łazarze o losach 
artysty-nędzarza; w tym samym roku został wystawiony 
naturalistyczny dramat Marcin Łuba, napisany wspólnie 
z Maciejowskim-Sewerem. W 1902 ukazał się jego zbiór poezji 
W mroku gwiazd, który wraz z utworami zamieszczonymi w powieści 
Nietota stanowi główny zrąb twórczości poetyckiej Micińskiego. 
Poezja ta, przyj1ęta ze sporym entuzjazmem przez krytykę, 
przekracza granice konwencji młodopolskiej, podążając 
w kierunku oryginalnego ujęcia symbolizmu i prekursorstwa 
wobec nadrealizmu. 

Szczególnie dużo nadziei wiązał Miciński z dramatami, o których 
inscenizacje nieskuteczni1e zabiegał, stając do konkursów 
dramaturgicznych, nieustannie poprawiając teksty, pertraktując 
z teatrami i inscenizatorami. Jego twórczość dramaturgiczna jest 
wyrazem tendencji ekspresjonistycznych. Od poetyki marzenia 
sennego (Noc rabinowa) dochodzi do formuły teatru będącego 
misterium filozoficzno-społecznym, dramatem idei i trybuną 
pollityczną jednocześnie. Pojmował świat w duchu koncepcji 
manichejskich jako cykliczną i nierozstrzygalną walkę dobra 
ze złem, w której Lucyfer jest aspektem bądź tragiczną 
emanacją Boga. Przedstawiał tę problematykę zarówno w duchu 
uniwersalistycznym, opowiadając się za duchowym 
doskonaleniem świata, jak i w duchu narodowym i społecznym. 



Wprowadzał wątki mesjanistyczne i panslawistyczne, posługiwał 
się symbolem, alegorią i groteską polityczną, mieszał sceny realne 

i fantastyczne, tragiczne i groteskowe (Kniaź Patiomkin), stosował 
technikę snu i teatralizował podświadome stany umysłu 

np. Termopile polskie. Wpisana w formę dramatów myśl teatralna 
zbliża Micińskiego do reformatorów teatru, takich jak G. Craig, 

w Polsce Wyspiański, a później Witkacy. Wysoce oryginalne 
pomysły teatralne Micińskiego zrealizowano dopiero po latach. 

Wydarzeniem stała się warszawska inscenizacja 
Kniazia Patiomkina w reżyserii Leona Schillera z muzyką 

Karola Szymanowskiego ( 1925); wywarła ona duży wpływ na 
ówczesne życie teatralne, dała pretekst do licznych pochwalnych 

wypowiedzi krytycznych (m.in. Żeromskiego i Witkacego), 
podkreślających dużą wartość nowatorstwa formalnego dramatu. 

Po li wojnie ważnymi wydarzeniami były prapremiery sztuk 
W mrokach złotego pałacu czy li Bazylissa Teofanu (Poznań 1967) 

i Termopile polskie (Gdańsk 1970). 

Twórczość Micińskiego cieszyła się popularnością nie tylko 
za życia.Do dziś uważany jest za jednego z najciekawszych 

i najoryginalnrejszych twórców swojej epoki. Otaczała go 
legenda, której powstawaniu sprzyjała niezwykła 

powierzchowność i osobowość poety pozującego na maga 
i "czciciela tajemnic". 

Bibliografia: Literatura polska. przewodnik ell( Fklopedyczny, PWN, W-wa 1990 

Inspirację do napisania Termopil zaczerpnął Miciński z Ostatnich lat 
panowania Stanisława Augusta księdza Waleriana Kalinki (Kraków 1891 ). 
Termopile obejmują szereg zdarzeń historycznych, 
zaczynający się zjazdem Katarzyny li ze Stanisławem Augustem 
w Kaniowie, Konstytucję 3 Maja, Targowicę , 

kampanię polsko-rosyjską roku 1792, a potem Sejm Milczący 
w Grodnie, na którym podpisany został li rozbiór Polski; dalej 
insurekcję kościuszkowską w Warszawie, Maciejowie, rzeź Pragi, 
I.I I rozbiór Polski, utworzenie Legionów we Włoszech , bitwę 

Narodów pod Lipskiem i śmierć księcia Józefa. W sumie -
dwadzieścia sześć lat dramatycznych dziejów polskiej historii, 
dwadzieścia sześć lat tragedii i rozpaczy, klęsk i zwycięstw, 
zmagań o niezawisłość, złudzeń, zrywów, fiaska zrywów, znów 
nadziei. Wszystko to pokazane ciągiem luźnych, skrótowych, 
metaforycznych obrazów, zestawionych ze sobą trybem dobrze 
znanej od czasów romantyzmu dramatycznej formy otwartej, lecz 
w wykonaniu Micińskiego bliższej raczej konstrukcji filmu niż 
dramatu. Bliższej zwłaszcza w nowatorsko zastosowanej technice 
retrospekcji, w nieoczekiwanych przybliżeniach, migawkach, 
kalejdoskopowo zmiennych ujęciach i scenach pejzażowych. 

Dlaczego Miciński - za Walerianem Kalinką - rozpoczyna swą 
historyczną panoramę obrazem niefortunnego i tak bardzo dla 
polskiego monarchy upokarzającego spotkania Stanisława 
Augusta z carycą w ukraińskim miasteczku nad Dnieprem? 
Z dwóch względów. Najpierw z przyczyny artystyczno - technicznej: 
kaniowskie spotkanie było znakomitym pretekstem do 
wprowadzenia na scenę dramatu całej galerii postaci mniej lub 
bardziej znaczących w politycznym życiu ówczesnej Polski, 
a zarazem - do odmalowania owej dusznej, dyplomatyczno
dworskiej atmosfery, która panowała w otoczeniu carycy, a której 
integralną częścią składową był faworytyzm i strach. A po wtóre 
dlatego, że kaniowskie spotkanie było w naszych dziejach 
epizodem ważnym . Stanowiło ono pierwszą po piętnastu latach -



licząc od daty pierwszego rozbioru - próbę samodzielnej polityki 
kró:la, próbę mającą na celu wyprowadzenie Polski na szerszą 
arenę , zwiększenie ilości wojska, zapewnienie dziedziczności 

tronu, zyskanie pewnych reform wewnętrznych . W głowie 
polskiego króla rodzi się plan czynnego włączenia Polski 

w rosyjsko-n iemiecką politykę. jest to plan aliansu z Rosją - król 
wierny jest Katarzynie i przewiduje jej zwycięstwo . Liczy po cichu 

na dawne sentymenty, stara miłość podobno nie rdzewieje ... 

Dyplomacja polska osiąga aprobatę Katarzyny co do spotkania ze 
Stanisławem Augustem. ( .. . )Złośliwy feldmarszałek austriacki 
książę de Ligne napisze po fakcie, że: Stanisław August stracił 

trzy miesiące i trzy miliony złotych, żeby widzieć cwycę przez 3 godziny . 
Po paru miesiącach otrzymał jednak odpowiedź na memoriał, 

a w odpowiedzi - pewne ustępstwa, które dały mu odskocznię do 
zwołania - w rok później - Sejmu Wielkiego. Miciński do całego 

planu aliansu odniósł się lekceważąco: Podpisując drugi podział 
Polski Stan isław dopełnił moralnego samobójstwa. Odtąd można mieć dla 

niego współczucie, ale na szacunek już on nie zasługuje. 
Miciński w scenie obrazującej sejm 

rozbiorowy (Milczący) w Grodnie, przedstawi Stanisława Augusta 
jako kukłę siedzącą na tronie. 

Miciński przyczynę zasadniczą upadku Polski widzi w tym, co 
zwiemy dziś „geopolityką" . Gdyby.~my byli w waszym nieszczęsnym 
położeniu geogra.ficznym - mówi w Termopilach szwedzki poseł 
do Polaków - dawno by nas zag1yźli. Autor Termopil wskazywał, 

że jesteśmy skazani na wybór tylko mniejszego zła. 
Za mniejsze zło uważał Miciński Rosję, stąd jego słowianofilizm. 

Lecz w Termopilach ten pogląd odzywa się echem słabym, 
znacznie ostrzej brzmi tutaj nuta fałszu, przebiegłości i podstępów 

rosyjskiej dyplomacji i okrucieństw rosyjskich generałów. 
Najgłośniej słychać przecież echo słów Piotra Wielkiego, 

nakazującego następcom w testamencie podbicie i wchłonięcie 
Polski. Katarzyna ten nakaz chciała spełnić, ani jej, ani jej z kolei 

następcom, jakoś się to nie udało. 

Mimo wszystko, bo przecież nie sposób odmówić słuszności 
zdaniu wszechwładnego i pysznego faworyta carycy, 
nieoficjalnego - pono - jej męża, krótkotrwałego pretendenta 
do polskiego tronu , kniazia Patiomkina: 
Cóż j est wasz naród? Kropla w naszej butelce. 

Termopile to przede wszystkim dramat o Polsce i Rosji, przejmujący 
i niekiedy rozpaczliwy. Podtytuł Termopil wskazuje, że jest to także 
dramat o księciu Józefie, albowiem podtytuł brzmi: Misterium na tle 
życia i śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Wbrew jednak 
podtytułowi, książę co chwila ginie z oczu, trudno nawet 
powiedzieć, by był rzeczywistym protagonistą utworu. Dlaczego ? 
Książę Józef, by mógł być głównym bohaterem dramatu o losie 
Polski, winien być rycerzem bez skazy. Książę, jak wiadomo, 
w czasie Sej

1
mu jeździł nago po Warszawie, a po trzecim rozbiorze 

bawił się Pod Blachą. Rycerzem bez skazy - tak naprawdę - stał się 

książę dopiero od czasu , odkąd stanął przy boku Napoleona - od 
kampanii małopolskiej, przez kampanię rosyjską , do Bitwy 
Narodów włącznie. Ale Miciński nie przymykał oczu na to, co 
w życiu księcia było jednak plamą, nie zapominał, że Książę

Książę posągowy - pól życia strawił przy Frynach. w Uh7) 1ciu alkowy - i to 
wtedy, gdy powinien działać dla Kraju. W życiu księcia najbardziej 
czysta, prawdziwie nieskalana była sama śmierć, toteż śmierć 

księcia dramat rozpoczyna i kończy. Tak czy inaczej - faktem, 
który z biografii księcia najmocniej w pamięci po lekturze Termopil 
zostaje, jest właśnie ów stanowiący podstawę jego 
stereotypowego obrazu skok z koniem do Elstery; słowa: Trzeba 
umrzeć mężnie i słowa : Bóg mi powierzył honor Polakó w, j emu go ty lko 
oddam. Związany z tym właśnie wyeksponowaniem samego aktu 
śmierci zamysł dramaturgiczno-formalny jest wybitnie oryginalny 
i nowatorski, zważywszy lata 1908 -1914, w których powstawał. 
Umieszczenie bowiem w prologu i w epilogu, sceny śmierci 
księcia, nadaje dramatowi konstrukcję klamrową, 
a przedstawionym w dramacie zdarzeniom - charakter 
szczególnego typu retrospekcji: całe te 26 lat zamknięte datami: 
1787-18B. 



W momencie śmierci czas zostaje zatrzymany - i to, co oglądamy 
na scenie, oglądamy jako materiał przedśmiertnej wizji księcia. 

Już doleciała kula. W (ysięcznej częfri okamgnienia przetwarzać się będą 
świary jasnowidze11 i wspomnienia - tak wykłada swój niebagatelny, 

dramatyczny pomysł, Miciński. A nieco dalej: Zaiste, pomysł 
arcygroteskowy- mamy do loży wejść w teatrze - Mrącej Glowy? !„. 

Takim właśnie Teatrem Mrącej Głowy jest teatr wpisany 
w dramat Micińskiego. Dramat pod każdym względem 

frapujący - i historycznym, i historiozoficznym, 
i konstrukcyjno-kompozycyjnym, i inscenizacyjnym. 

Jeden z ważniejszych tekstów dramatycznych całej naszej 
literatury dramatycznej, nie tylko młodopolskiej. 

Termopile polskie pozostawały poza historią literatury, krytyki 
i teatru od czasu ich powstania do roku 1970. Stanowią one trzecią 

redakcję dramatu Micińskiego o księciu Józefie, bardzo różną od 
dwu wcześniejszych, o których wiemy tylko z przekazów 

pośrednich, bo obydwie nie dochowały się. Z trzech redakcji 
dramatu o księciu Józefie zachowała się tylko kopia maszynowa, 
bez tytułu. Fragment opatrzony tytułem Termopile polskie to tylko 

kilkustronicowy prolog. Fragment inny, niezwiązany z zachowaną 
kopią integralnie, ma tytuł Książę Józef Poniatowski. Dramat 

zrekonstruowała, zidentyfikowała jako tekst Termopil i wydała niżej 
podpisana w roku 1980. Dziesięć lat przedtem zainteresowała 

opracowanym przez siebie tekstem Stanisława Hebanowskiego, 
który dokonał jego adaptacji scenicznej. Prapremiera Termopil 

odbyła się w Gdańsku w roku 1970. Reżyserował Marek Okopiński, 
scenografię opracował Marian Kołodziej. Przedstawienie to 

cieszyło się niemałym sukcesem, wzbudziło szerokie 
zainteresowanie widzów i krytyki. Drugą próbę inscenizacji 

dramatu podjął w roku 1982 Andrzej Maria Marczewski 
w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Do oficjalnej premiery 

niezwykle ciekawie pomyślanego spektaklu nie doszło - został on 
zatrzymany przez władze.W grudniu 1985 roku miała miejsce 

premiera Termopil w Starym Teatrze w Krakowie. 
Autorem adaptacji scenicznej tekstu i reżyserem przedstawienia 

był Krzysztof Babicki. 

W listopadzie 1989 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy odbyło 
się czwarte wystawienie dramatu, z którym ponownie zmierzył się 
Andrzej Maria Marczewski. Reżyserowi należą się słowa uznania 
zarówno za odwagę, której dowód dał w roku 1982, biorąc 
wówczas Termopile polskie na warsztat, 
jak też za wierność artystycznym pasjom, których świadectwem 
jest przedstawienie obecne. 

Teresa Wróblewska 



Henryk Mościcki 

POZGONNA CZEŚĆ DLA KSIĘCIA JÓZEFA 
Pogrzeb - pomniki - pieśni i legenda. 

Warszawa 1922 
Fragment wybrałd i opracow,1łd- Teresa Wroblewska 

( ... )W ostatnich dniach października 1813 roku zaczęły nadchodzić 
do Warszawy hiobowe wieści o pogromie armii napoleońskiej 

w bitwie pod Lipskiem i o bohaterskim zgonie księcia Józefa.( ... ) 
W obliczu ponurej1 prawdy zrozumiano całą grozę śmierci, która 

zabrała hetmana i poręczyciela narodowego honoru; 
w zatrwożonych oczach powszechności stanęło widmo zawisłego 

nad krajem nieszczęścia powtórnej, cięższej może niewoli.( ... ) 

Mówiono, że śmierć Księcia była samobójstwem, gdyż nie chciał 
przeżyć upadku narodu. Ostatnia gwiazda Polski zagasła - wołał 

zrozpaczony Linowski. Tl! trzeba ginąć z honorem raczej, 
jak żyć w hm1bie! Przykład śmierci najpiękniejszej do naśladowania. 

Niech wiecznie w pamięci żyje„" - zapisuje 1 listopada w swoim 
poufnym dzienniku złamany Adam Czartoryski. ( ... ) 

Natychmiast po stwierdzeniu zgonu Księcia generał Stanisław 
Mokronoski, przyjaciel i towarzysz broni zmarłego, zwrócił się do 

jego siostry i głównej1 spadkobierczyni, Teresy Tyszkiewiczowej 
z propozycją wszczęcia starań o przewiezienie zwłok do Krakowa 

i złożenie ich („.)w miejscu. które st1yjjego, Stanisław August, w katedrze 
dla siebie przeznaczył.( ... ) O pozwolenie sprowadzenia ciała już 

8 l1istopada wystąpił do Aleksandra I za pośrednictwem generał
gubernatora Łanskoja prezydent municypalności warszawskiej, 

Stanisław Węgrzecki. („.) Odpowiedź była odmowna i utrzymana 
w tonie dotkliwie obrażającym uczucia społeczeństwa polskiego. 

Najjaśniejszy Pan polecił mi zakomunikować, że życzenie takie jest 
bezcelowe, albmviem niejest właściwym okazywanie czci człowiekowi, 

który był jedyną przyczyną wszystkiego tego złego, na jakie zostały 
narażone terytoria, składające Księstwo Warszawskie. Uczciwie myślący 

Polacy sami przyznają, że gdyby nie by/o Księcia Poniatowskiego, którego 
mrzonki pociągnęły na jego stronę łatwowierne umysły, to ludność nie 

doświadczyłaby na sobie doli, powodującej powszechną nędzę i ruinę. (.„) 

Trzeba było, aby przy boku cesarza znalazł się, co rychlej ktoś, kto 
by uczciwie i1 wymownie wstawił się za Polską. Tej trudnej1 
niezmiernie roli podjął się Adam Czartoryski, postanowiwszy udać 
się niezwłocznie do głównej kwatery Aleksandra. Zastał go 
w drugiej połowie lutego 1814 roku w Chaumont. Tutaj, wśród 
rozmów, dotyczących najważniejszych spraw politycznych, 
usiłował też wpłynąć na zmianę decyzji w sprawie przewiezienia 
zwłok. Zabiegi Czartoryskiego odniosły skutek dopiero po 
zajędu Paryża, wówczas, gdy po widzeniu się z Kościuszką, 
Dąbrowskim i ministrami Księstwa Warszawskiego Aleksander 
postanowił zjednać sobie Polaków i, dotrzymując zobowiązania 
wobec Napoleona w sprawie powrotu wojsk polskich do kraju, 
zezwolił również na sprowadzenie zwłok Poniatowskiego. 
Dnia 12 (24) maja 1814 roku wydany został ówczesnemu 
generał-gubernatorowi Saksonii, księciu Repninowi, rozkaz 
najwyższy, polecający („.)wydać wracającemu do ojczyzny wojsku 
polskiemu ciało Księcia Józefa dla pogrzebania z należną czcią w 
Warszawie. W trzy dni później, 27 maja, wielki książę Konstanty, 
mianowany wodzem naczelnym resztek armii polskiej, w odezwie 
do generała Sokolnickiego, sobie przypisywał wyjednanie 
przychylnej decyzji cesarza: N. Imperator W~zech Ro.~ji raczył 

rozkazać na moją prośbę, aby śmiertelne zwłoki fp. Marszałka Księcia 
Józefa Poniatowskiego były oddane wojsku polskiemu dla przeniesienia 
ich do Warszawy. W Pan, Mci Generale. masz zlecenie zaprowadzić 
ten święty depozyt do przeznaczonego mu miejsca. Będą wydane osobne 
rozkazy w vVarszawie. aby zwłoki tego znakomitego nieboszczyka były 
chowane ze czcią należnąjego urodzeniu. dostojności i cnotom wojskowym.(„.) 
W pierwszej połowie czerwca, staraniem gen. Dąbrowskiego, 
przejeżdżającego przez Lipsk do Warszawy, ciało Poniatowskiego 
zostało wydobyte z grobu i nabalsamowane przez doktora Jana 
Augusta Ehrlicha, który (.„) podjął się przedsięwziąć vvszelkie środki, 

aby zwłoki w podróży uszkodzone nie by(v.(„.) Naród pragnął, by zwłoki 
tego niekoronowanego króla nowej, odradzającej się Polski, 
spoczęły wśród sarkofagów monarszych na Wawelu.( ... ) 

Dzie11 23 lipca był dniem zlożenia tych szanownych zwłok w Grobie 
Królewskim, gdzie popioły Jana III spoczywają. 



Każdy z nas tworzy odrębny, indywidualny, niezwykły Teatr 
w czasie i miejscu, w którym przyszło mu być. Mój Teatr pozwala 
mi mądrzej żyć i być zawsze wolnym, jest Sztuką Wnętrza, Myśli, 
Wartości f Bezwarunkowej Miłości. 

Swój bardzo osobisty Teatr tworzyli: Karol Wojtyła, Michał 
Bułhakow, Bruno Schulz, Witkacy czy Witold Gombrowicz - o tym 
na ogół wszyscy wiemy, wszyscy, dla których Kultura jest 
wartością nadrzędną i w życiu codziennym istotną. 

Z Tadeuszem Micińskim jest już trudniej. Niby jest, a jakby go nie 
było. jest w podręcznikach i historii polskiej literatury, znają go 
poloniści i teatrolodzy, nie znają teatromani ponieważ niezwykle 
rzadko i marginalnie żyje na polskich scenach. Mimo nowatorstwa, 
które już dostrzegł Witkacy stwierdzając: Miciński wykazi!je ten rzut, 
raczej tyg1ysi skok w przyszłość nowej sztuki ca/ego ,{:wiata. 

W Uwagach dla teatrów opublikowanych przed tekstem Termopil 
polskich autor pisze: Wyobrażam tu scenę jako dwie, trzy lub więcej 
kondygnacji, reprezentiljących jednoczesność i związanie wypadków lub 
też stopnie tt~yżyn duchowych. Bohater sceniczny może wstępować lub 
schodzić, zależnie od poziomu rnorza w swej duszy. Z grubsza 
charakteryziljąc, można by określić [jej jako stany instynktu, ,{:wiadomości 
kulturalno-obywatelskiej i prometeizmu - czyli nadświadomości. 
Z wyjątkiem Prologu - wszystko jest szalonym pędem myśli w głowie 
Tonącego Księcia. !jak we śnie wizje miewają charakter niezwykle 
plastyczny w ciągu niewielu sekund - tak i tu akcja rozgrywa się 
w okamgnieniu. !jak ·we foie, następi!je obraz przystosowany do wypadku 
w form ie objafo ien ia przyczynowego. ( . .) 



Jeżeli utwór grany będzie w teatrach (odbiegając od losu Bazylissy, 
Kniazia Patiomkina), niechaj aktorzy pamiętają, że gra winna mieć 
w sobie cos z liturgii, coś - z gestów i słów do wojska przed bojem. 

Zachowywanie 1ytmu, nawetjeśli maluje się najgłębszą rozterkę i burzę. 

Jak najmniej pożądałbym dekoracyj, muszą być zastąpione przez ujęcie 
życia wjego k:wintesencji, lecz nie w zimnych alegoriach, nie w utar(ych 

symbolach (~/inksy i krzyże, orzełek patrioryczny etc.).Muzyka mroku 
ijasności stopniowanych, tęczowy chromatyzm barw - słowem, koncert 
światła - zastąpi kosztowny naturalizm Stanisławskiego, a przeHyższy 

w walorach Arryzmu. 

W październiku 1913 roku Miciński obejrzał w Hellerau 
pod Dreznem, na scenie placówki zwanej Instytutem Dalcroze' a -

eksperymentalnego studia, prowadzonego przez Emile Jacgues
Dalcroze' a, przy współpracy scenograficznej Adolpha Appii, a 

ufundowanego przez jednego z synów Marii Dohrn-Baranowskiej, 
bliskiej kuzynki żony Micińskiego inscenizację Zwiastowania 
Claudela. 15 listopada ogłosił w „Tygodniku Ilustrowanym": 

Mamy tu dowód dostateczny, najak mylnej drodze są dyrektorzy teatru, 
którzy wprowadzają kosztowny naturalizm dając tandetę duchową. Tu zaś, 
jak słusznie rzeki wielki reżyser misterium, Wo(/Dohrn: „ dla najsilniejszej 
treści znaleźć najkrótsze wyrażenie, odpowiadającą prawu.formę - znaczy 

tworzyć monumentalnie."[. . .} W każdym razie dokonana jest innmvacja 
kapitalna: zerwanie z naturalizmem, zdobycie bajecznie prostych, 

przedziwnie głębokich frodków na wyrażenie nąjistotniejszej treści życia 
duchowego: przez Światło barwne i Rytm, przez Melodię i skupienie myśli 

wypływamy na wielki ocean królewskiego majestatu Słów twórczych. 

l to zrozumiał i opisał Miciński w roku 1913. Warto o tym pamiętać 
w 2006 roku, kiedy to coraz mniej1 znaczącego Teatru pojawia się 

na naszych scenach. Wyspiański powraca na nie od czasu do 
czasu, choć od dawna nie było ważnej inscenizacji jego dramatów, 

z Witkacym jest podobnie. A Miciński? Kim jest, lub nie jest, dl1a 
nowego pokolenia Polaków? Bez próby Teatru nie sposób 

odpowiedzieć na to pytanie. 

T 

Zmierzyć się z Termopilami na początku XXI wieku, i to zmierzyć 
się na oczach młodego pokolenia, które nie musiało walczyć 
o suwerenność własnego kraju, nie musiało konspirować, nie wie 
co to cenzura, ale doskonale rozumie jaką wartością jest w życiu 
każdego z nas Miłość, to niezwykłe wyzwanie. Bo jest to również 
wielki dramat o Miłości pojmowanej jako najistotniejsze 
doświadczenie każdego człowieka, o Miłości, która czyni życie 
piękniejszym, wartościowszym, bogatszym. l pozwala 
Człowiekowi zaistnieć w całym ludzkim jego wymiarze. O Miłości 
marzeń, Miłości spełnienia i Miłości odrzucenia. Miłości Życia 
i Miłości Śmierci. Miłości tworzącej i destrukcyjnej. 

Miłości, w jakiejkolwiek postaci by się zmaterializowała 
lub uduchowiła .. MIŁOŚCl. 

Ale to również jest porażający dramat o Śmierci, która nam 
towarzyszy za życia . Która jest naszym Przyjacielem, Opiekunem, 
Aniołem Stróżem. Która nas delikatnie, miłośnie przeprowadza 
na drugą stronę, gdzie już czekają najbliżsi, kochani, wybrani przez 
nas samych. 

l jest to rzecz o Zmartwychwstaniu, które nas czeka, 
i jest wybaczeniem, miłosierdziem, oddaniem się Bezwarunkowej 
Miłości. 

Ksiądz Jan Twardowski przekraczając bramę życia pozostawił nam 
wszystkim fundamentalne przesłanie: 
Co to jest miłość? Miłość to przebaczenie. 
Nie ma takiej sprawy, której nie można by wybaczyć. Prawdziwe szczęście 
to przebaczenie i umierać to tyle, co przebaczać. 
My już przecież wiemy, że najważniejszym w życiu, i po nim, 
doświadczeniem jest: Miłość, Śmierć i Zmartwychwstanie. 

Tadeuszu Wielki kochamy Cię Bezwarunkową Miłością. 



Andrzej Maria Marczewski, 
absolwent wydziału reżyseri PWSFTviT w Łodzi ( 1972). 

Współpracował z wieloma teatrami. W latach 1977-81 
był dyrektorem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, 

Dramatycznego w Płocku ( 1981-83 ), 
Rozmaitości w Warszawie ( 1982-85) 

i Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie ( 1986-88). 
Twórca prywatnego Studia Teatru Test. 

Przyswoił teatrowi ważne prapremierowe teksty dramatyczne 
(m.in. Mistrz i Małgorzata oraz Psie serce AA.Bułhakowa, 

Przed sklepem jubilera, Pron1ieniowanie ojcowstwa !<.Wojtyły, 
Nienasycenie S.l.Witkiewicza, 

Obywatela Pekosiewicza T.Słobodzianka, 
Fortynbras się upił J.Głowackiego), 

wyreżyserował kil'kadziesiąt spektakli dla Teatru Telewizji 
(m.in. Rok polski S.Gmchowiaka, Trzy kobiety S.Plath), 

w swoim dorobku ma także spektakle muzyczne 
(m.in. Kolęda-nocka LBrylla,W.Trzcińskiego, 

Opera za trzy grosze Brechta-Weilla). 

Marczewski marzy o teatrze, twórczo inspinlje, 
mądrze skupia tych, co na scenie i tych, co na widowni -

twierdzi Henryk Talar. 

Jednocześnie jest profesjonalnie wymagający i konselcwentnie realizilje 
ideę, że artysta teatru ma całym sobą służyć widowni, ma ,,vskazywać, co 
godne zauważenia, a czego inni nie widzą. 
U Marczewskiego artysta musi być uczulony na dobro i zło 
i wypowiadać się we własnym imieniu, nie w zastępstwie. 
Musi się komunikować przez swoją człowieczą złożoność:, technika jest 
niezbędna, ale powinna być· niezauważalna - a wszystko ma się najpełniej 
odbywać DZISIAJ (najlepiej o 19.00), bez możliwo.fri apelalji, 
czy to we własnym sumieniu, czy w opinii widza, 
że może.Jutro będzie lepiej. 



Teresa Budzisz-Krzyżanowska 

jest absolwentką PWST w Krakowie ( 1964). 
Aktorka krakowskich teatrów: Rozmaitości ( 1964-1966), 

im.J.Słowackiego ( 1966-1972), 
Starego ( 1972-1983), 

gdzie wystąpiła w przedstawieniach Jerzego Jarockiego, 
Andrzeja Wajdy (m.in. zagrała tytułową rolę w Hamlecie), 

Jerzego Grzegorzewskiego (m.in. Wesele, I O portretów z cząjką w tle ). 
Od 1983 była w zespole Teatru Studio w Warszawie, 
gdzie kontynuowała współpracę z Grzegorzewskirm 

(m.in. Powolne ciemnienie malowideł, Opera za trzy grosze, 
Tak zwana ludzkość w obłędzie, Dziady - Improwizacje, 

Usta milczą, dusza śpiewa, Miasto liczy psie nosy, La Boheme). 
Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego, gdzie zagrała 
w Nocy listopadowej i Weselu reż.Jerzego Grzegorzewskiego, 

Saragossie reż.Tadeusza Bradeckiego, 
Dialogus de Passione reż.Kazi1mierza Dejmka, 

Kartotece reż.Kazimierza Kutza, 
Wifoiowym sadzie reż.Macieja Prusa, 

Akropolis reż.Ryszarda Peryta, 
2 maja reż.Agnieszki Glińskiej, 

Ryszardzie Il reż.Andrzeja Seweryna. 

Aktorka filmowa i telewizyjna, nagrodzona m.in. Złotym Ekranem. 
Wystapiła w filmach Krzysztofa Kieślowskiego, 
Andrzeja Wajdy, 
Wojciecha Marczewskiego, 
Kazimierza Kutza 

Za rolę w Odjeździe w reżyserii Magdaleny i P1iotra Łazarkiewicz 
otrzymała nagrodę aktorską na Festiwalu Polskich Flilmów 
Fabularnych w Gdyni. 

Jest jedną z najsilniejszych osobowości, z jakimi miałem szczęście spotkać 
się w swej długoletniej pracy reżyserskiej - uważa Andrzej Wajda. -
Grala u mnie wiele ról m.in. Szalona Julkę i biednego księcia Hamleta 
i pełną poezji Rachelę i księżnę z "Nocy Listopadowej" i Silniejszą. 
Teresa wszystkie postacie obdarza zcnvsze szlachetnością i dobrocią. 
Jest głęboko przekonana, że ludzie są z natury dobrzy. 
I to jest w niej piękne, dziwne i porusząjące. 
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Leszek Pawlak, Rafał Różański 

Charakteryzatornia: 

Bożena Kobierzycka, Małgorzata Zawadzka-Lewik 

Rekwizytorzy: 

Marzena Łuczak, Piotr Malec 

Pracownia plastyczna: 

Dorota Ciach, Zbigniew Klonowicz, Jarosław Kluszczyński 

Tapicer: 

Piotr Nowosielski 

Garderobiane: 

Teresa Cichoń, Beata Łuczak, Krystyna Meczkulska 

Obsługa sceny: 

Piotr Budner, Leszek Pawlak, Grzegorz Pawłowski, 
Adam Sobczyński, Jacek Sosnowski, Marek Szymański 

Modystka: 

Barbara Dyguda 

Redakcja programu: 

Bożena Jędrzejczak 

Jeatr Nowy w Łodzi 
zaprasza 

DUŻA SALA 
Michał Bułhakow - Mistrz i Małgorzata 
Ray Cooney - Mayday 
Frances Hodgson Burnett - Tajemniczy ogród 
Stanisław Grochowiak - Szalona Greta 
W illiam Shakespeare - Komedia omyłek 
Aleksander Fredro - Poszaleli wg Dam i huzarów 
Ewa Drozdowska wg Hl.Ch.Andersena - Krzesiwo 
Tadeusz MicińiSki - Termopile polskie 

MAŁA SALA 
Esther Vilar - Zazdrość 

Stanisław Grochowiak - Chłopcy 

Patrick Marber - Bliżej 

Ferdinand Bruckner - Choroba młodości 
Stanisław Brejdygant - Nadludzie 
Julien Green - Nieprzyjaciel 
Samuel Beckett - Czekając na Godota 

w przygotowaniu Henryk Kleist - Rozbity dzban 

Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz informacje: 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
ul. Zachodnia 93 
tel./fax (042) 630 20 86 lub 633 44 94 wew.306 
czynne od poniedziałku do piątku w god zinach 10.00-16.00 
e-mail: bilety@nowy.pl 
Kasy teatru czynne od wtorku do soboty 
w godzinach 13.00-19.00 oraz godzinę przed rozpoczęciem 
przedstawień granych w niedzielę, święta i do połudn i'a. 

Duża Sala ul. Więckowskiego 15 
tel.(042) 636 05 92 lub 633 44 94 wew. 305 
Mała Sala ul.Zachodnia 93 lódź 
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Hala Sportowa Basen Hotel*** Restauracja 

Ho la Sportowa Q) 42 714 21 21 
k ręgle bo rn inton siatkówka te nis sq uash sitowni a erobik koszykówko 

Basen 42 71 4 2 1 41 
oLonowano wodo ptywanle sportowe i rekreacyi ne masaże wodne sauny 

Hotel ** * Q) 42 71 4 2 1 6 l 
konferencje szybki dostęp do internetu 2Mbps kii atvzowane pokoje p l kin 

Resta uracja 42 71 4 21 51 
obi dy klubowe wyjqtkowe ryby śwfeze motże 1 ostrygi di .inio Io carte przy1ęcio 




