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Podobieństwo osób i sytuacji tej sztuki do postaci i wydarzeń hi
storycznych nie jest przypadkowe, ale jest tylko i wyłącznie po
dobieństwem. 

Rzecz dzieje się w Teatrze Rozmaitości w Warszawie 29 listopada 
1830 roku. W loży Generał Chłopecki z Pułkownikiem Schweri
nem. Na scenie komedia Scribe'a „Matka chrzestna". Występują: 
Pani Nerska, młoda wdowa - Żulińska 
Edward, jej syn chrzestny - Jasiński 
Dudek, jej pełnomocnik - Smiałkowski 
Cecylia, jego siostra - Baranowska 
Grzesio, drugi syn chrzestny Nerskiej - Baraniecki 
Sługa (Senior) 
Ogrodnik (Ogon) 

J erzy żurek 

___ „ 

Jerzy Żurek ma 33 lata. Ukończył studia polonistyczne na Uni
wersytecie Warszawskim. Mieszka i pracuje w Warszawie. Pisy
wał recenzje w prasie literackiej, scenariusze filmowe, zajmował 
się też pracą dziennikarską. 

W 1970 r. ukazała się "" wydawnictwie „Iskry" jeg·o pierwsza 
książka - powieść „Kurz". W sześć lat później Państwowy In
stytut Wydawniczy wydał „Pościg" - zbiór czterech opowiadań 
o tematyce współczesnej, wyróżniających się na tle naszej prozy 
os( ro ścią spojrzen:a na społeczne i moralne problemy polskiej rze
czywistości. 

Sztuka „S to rąk, sto sztyletów" jest dramaturgicznym debiu
tem Jerzego Żurka. Została napisana w 1976 r. (druk w „Dialo
gu" - czerwiec 1978 r.). 
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„, -~-~\1*t w ~~_?O f„ i?Ył§l powieść Kurz. Kilkanaśc;ie pierV<::;;zych 
str_~i<!'l;~~~!'.~~e1 ~E! będz1ę to zwykła, banalna opowieść o waka
cyJ1tei}''{ ~ęgro\V~ę młod?'ch lud zi: dwóch przyjaciół, auto-stop, 
małę.fDjaste~zko,, pretekst naukowej konsultacji i zbierania mate
riałów. dC! bliżeł p.}eQkrcślonej pracy, jakiś romans. jacyś kr ledzy 
ze -~~udenckiego,. teatru niosą:::y sztukę „w lud", poprern ~erowy 
bankiet, bójka z miejscowymi wyrostkami, jakiś „podryw''. zdzi
waczały stan~sz.ek-kolekcjoner itd .. Oto fabułka tej powieśc i ?ierw
szym w niej zaskoczeniem będzie. dyskusja trzech miejscc\zych 
oryginałów .,...-- Księgarza . Historyka i Polonisty. W senną a tn:osfe
rę wakacyjną wnoszą raptem powiew Wielkiej Humanisty;-;: : Wiel
kich Sporów-. To nic, że skarlałych do wymiarów mias teczka, 
w którym żyją bohaterowie, to nic, że budzących skojarzen ia -
choć zbyt odległe to porównanie - z przyjaciółmi profesora Tutki. 
Może to nie jest nic nietypowego - w każdym małym n::astecz
ku jest zapewne kilku uczonych oryginałów, rytualnie potyka
jących się codziennie przy południowej kawie. 

Po kilkudziesięciu stronach natrafiamy n a autorski wtręt, tłu
maczący taki a nie inny układ wątków, opisów, anaP1z. Autor 
pisze otwarcie: „Nie będziemy głębiej wnikać w te subte!,i e pro
blemy, choćby z tego względu, że ich typowość wystarcza i;.1.:0 tłu
maczy brak obszerniejszego komentarza. Nie piszemy zresztą książ
ki psychologicznej w tym sensie, by dbać zanadto o prmn!.Jpodo
bieństwo jakiegoś zdarzenia, postaci czy. nawet formy j"ęz_ ~owej 
(. .. ) Ja. który się kryję w środku tych wszystkich spraw i zdarzeń, 
a jednocześnie chichoczę złośliwie, przycupnięty obok n.~h , ja, 
pan mojego świata. składam go na obraz i podobieństwo s<'!nnego 
majaku, którcgom śnił dnia szesnastego września, rok te:r.u , na 
łubinowych polach mojej posiadłości nieopodal Dro!J:ob~· :::.:a". A 
więc czy to ma być powieść o pisaniu powieści, meta1. ::wieść, 
próba na wzór Pałuby? Następny fragment jakby pot wier jzał to 
przypuszczenie: „Wyobraźmy sobie to, co mamy sobie "-'°C''2'Jrazić, 

na kilka sposobów, ułóżmy kilka wariantów spotkania . ::t · rego 
nieco pretensjonalny refleks od~taliśmy p::-zed chwilą z ieżącej 

na stołku kartki. Będzie to za tem drążenie wszerz. ten sar» ,:.roces 
nakierowany w głąb jest znacznie trud niejszy, choć odrr .wa się 

bez udziału fabuły, bez akc:ii., siłą nizan ych w szereg :.-ei'leksji. 
:Rezygnując ze wszystkowiedzących sukcesj i, do niedawna jzszcze 
przysługujących narratorowi, przejdźmy na pozycje konsc :-1...ktora
-obserwatora, który z elewentów pamięci i wyobraźni zło±v ko
lejn.:. wersje wydarzenia, a każda ·z nich będzie w równ~"'1 stop
niu prawomocna i prawdziwa, bo, odwołując się do regu '. litera
tury, nie życia, prawdziwe jest nie t ylko to, co s ię zdarzyto, a le 

i to, co się zdarzyć mogło" . A więc może nie tylko Pałuba, ale 
j eszcze np. rozważania o zmaganiach z formą? Może „strumień 
świadomości", tak modny przed laty w powieści? Po tych teore
tycznych dywagacjach i kilku wersjach mającego nastąpić wy
darzenia, autor wraca do „po bożemu" pisanej powieści, by za
kończyć ją rozważaniami bohatera prowadzonymi w drugiej oso
bie. Czy to wszystko jest takie istotne? Tak, bo właśnie owe pró
by teoretyczne, sięgnięcie do lamusa teorii literatury, nadaje po
wieści określoną wartość. świadczy o kierunku autorskich poszu
kiwań i zaintere6owań i o sprawności warsztatowej. Jest w tym 
oczywiście sporo młodzieńczego zafascynowania (Żurek, gdy za
czynał pisać swoją powieść, miał 20 lat) tym, co nietypowe i je
szcze mało w naszej literaturze zużyte, a także - w pewien spo
sób, choć nie bez kpiny, wyrażona afirmacja dla awangardy i eks
perymentu - właśn'l.e na gruncie teatru. Awangardy i ekspery
mentu pojętych jako to co trudne, zmuszające do intelektualnego 
wysiłku , dające większe możliwości - i twórcy, i odbiorcy. 

Zanim jednak żurek zadebiutował jako drama turg, wydał je
szcze tom opowiadań Pościg. Pierwsze z nich - Dinozaury z pu
styni Gobi - to opis popołudnia i wieczoru „słomianego wdowca" 
po odprowadzeniu żony na dworzec. Tytułowy Pościg jest poświę
cony dylematom moralno-etycznym młodego naukowca. Trzecie -
Nisko, niziutko przy ziemi - to wycinkowy obraz życia uniwer
sytecko-akademikowego, którego centrum, pozorne, stanowi wal
ka o stołówkę . W czwartym - Przeciw zaćmieniu slońca - po
znajemy komunę hippisów, opisaną oczyma obserwatora, który 
został jej członkiem po to właśnie, by ją zanalizować i opisać . 

Wszystkie te opowiadania łączy jedna cecha - duża precyzja 
myślenia, skrótowość opisu, lapidarność w wyrażaniu myśli. Poza 
pierwszym, które w tematyce swojej bliższe jest opowiadaniom 
Janusza Głowackiego (acz pisane ze znacznie większą kulturą 

literacką) , trzy pozostałe są właściwie wariacjami na jeden te
mat: mechanizmy władzy, ich odbicie w życiu ludzkim i wpływ 
na moralność i mentalność zarówno uczestniczących jak i po -
stronnych. Sądzę, iż najciekawszym opowiadaniem jest Pościg. 

Kolejne epizody dwu dni życia Marka, młodego pracownika nau
kowego , same w sobie zwykłe i banalne - poranne utarczki z go
spodynią, praca, randka z dziewczyną, rozmowa z Docentem, wy
mówienie mieszkania, rozmowa z Dyrektorem - są przepełnione 

atmosferą niejasności. Plan realny, codziennych drobnych zdarzeń, 
przerywany jest wtrętami na temat aktualnych wydarzeń i roz
ważaniami Docenta o etyce. 

Czy można znaleźć związek pomiędzy Kurzem, opowiadaniami 
i dramatem Sto rąk, sto sztyletów? Tematycznie tej prozy z dra
matem nic nie łączy. Można się natomiast doszukiwać pokre-



wieństw w sposobie myślenia, w sferze formalnej - sprawnosc1 
dialogu, lapidarności stylu , konstruowania napięć itd. Ale to mało 
i wypada nam raczej potraktować ten debiut dramaturgiczny -
jeden z najciekawszych i najwartościowszych w ostatnich latach -

jako rzecz zupełnie odrębną. 

Czy na temat „powstanie listopadowe a Teatr Rozmaitości" 

potrafimy myśleć inaczej niż sugestywnymi obrazami Stanisława 
Wyspiańskiego Nocy listopadowej? Dalibyśmy sobie głowę uciąć, 

że owego historycznego wieczoru grano na scenie Fausta; wszys
cy pamiętamy wspaniale „point de reveries" Kudlicza, występy 
satyrów. dramatyczne i efektowne wejście spiskowych z okrzy .. 
kiem .,na mieście naszych mordują'', pojedynek Nike Napoleoni

dów z Chłopickim„ . 

A tymczasem tego dnia zupełnie prozaicznie grano trzy jedno
aktówki: krotochwilę ze śpiewami Bankructwo partacza. komedię 
z francuskiego Król migdałowy i operę Scribe'a i Malesville'a Dru

gi rok, c::yli i któż winny. Na widowni rzeczywiście znajdował się 
generał Chłopick i z pułkownikiem Schwerinem, rzeczywiście wkro
czyli Dobrowolski z towarzyszami alarmując publiczność i aresztu
jąc rosyjskich oficerów, rzeczywiście tajnej policji politycznej prze
wodził arcyłajdak Rożniecki. rzeczywiście Maurycy Mochnacki na
pisał w młodości w więzieniu pewne zeznania. Ale cóż, autor za
strrega się na początku: „Podobieństwo osób i sytuacji tej sztuki 
do postaci i wydarzeń historycznych nie jest przypadkowe, ale jest 
ylko i wyłącznie podobieństwem". Nie rozszyfrowujmy więc tego , 

co miało do końca zostać nie odkryte. Nie ma zresztą takiej po
trzeby, bo zaraz dalej żurek dodaje: ,.Rzecz dzieje się w Teatrze 
Rozmaitości w Warszawie, 29 listopada 1830 roku. W loży gene
rał Chłopecki z pułkownikiem Schwerinem. Na scenie komedia 
Scribe'a Matka chrzestna". Znamy literaturę i historię ta infor
macja o realiach nam wystarczy. 

Na scenie - lekka bzdurka Scribe'a. Na widowni - dramat 
narodu chcącego walczyć o wolność. A gdy dramat już się roze
gra! - znowu ,.Robotnicy wnoszą zdjęte wcześniej dekoracje 
Ido komedii Scribe'a! usuwają ślady zostawione przez spisko
wych - na scenie ma być tylko Scribe. I w końcu jest tylko 

Scribe''. 

Czy ta farsowa klamra rozpoczynająca i zamykająca Sio rqk, 

sto sztyletów ma sugerować, że tragedia spiskowych, tragedia na
rodu pozostała tylko epizodem, tylko dziełem małej grupy ludzi, 
a rzeczywistym zainteresowaniem tłumu cieszy się błahy, nie
istotny temat salonowej sztuczki Scribe'a? 

Dramat Żurka to jeszcze jedna próba ukazania prawdy o na
szym narodzie, o jego historii i naturze - bohaterskiej przez 
swoją waleczność i odwagę i tragicznej przez swoją naiwność 
i. niedojrzałość. 

Oficyna Uniwersytetu Warszawskiego. Obraz olejny M. zaleskiego. 

MŁODZI I STARZY 

Przykład rewolucji listopadowej tu wystarcza. Stworzył ją za
pał, a zgub:! rozsądek ... Starość nie zawsze jest wynikiem wieku 
szczególn!cj tam, gdzie się patrzy na ducha, a my mówimy o sta~ 
rości ducha. Dwa są znamiona starości: n ie I ub i zbyt n ie go 
r u c h u i c h w a I i to, c o był o; brak zapału, za wiele roz
sądku, to przyprawy starzejącego się ducha... Młodym i byli 
członkowie Czteroletniego Sejmu, starymi: Targowica; młodzi zro
bili rewolucję w trzydziestym roku, starzy ją zwichnęli! ... w Pol
sce porozbiorowej kto pierwszy, jeśli nie starzy stali się Jegalny
m1, trzymali się prawa, które było bezprawiem? 

(fragment) MICHAŁ BAŁUCKI 

[Cyt. za M . Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, • 



Casimir Delavigne (1793-1843) 

Karol Sienkiewicz (1793-1860) 

WARSZAWIANKA (fragment) 

Oto dziś dzień krwi i chwaly, 
Oby dniem wskrzeszenia był! 

w tęczę Franków Orzeł Bialy 
Patrząc lot swój w niebo wzbił. 

Słońcem Lipca podniecany, 
Woła do nas z górnych stron: 

„Powstań, Polsko, krusz kajdany, 
Dziś twój tryumf alho zgon". 

Hej, kto Polak. na bagnety! 
żyj, swoboclo, Polsko, żyj! 
Takim haslem cnej podniety, 
Trąbo nasza, wrogo1n grzmij! 

Gmach Szkoły Podchorążych Piechoty 

Typy spiskowców 

~--" 

Dominik Magnuszewski (1809-!..8411) 

DZIEŃ 29 LISTOPADA 

Bez sił - bez życia - w silne ujęci okowy 
Gniliśmy w zapomnieniu; i olbrzym P6Jnocy 
Trzymał orła starego w zamrożonej nocy 

I ziębił nasze serca, i zaciemnia! głowy. 

(.„) 

Wszędzie gasła nadzieja i tępiała siła, 
Tylko w młodzieży jeszcze ducha nie zgasili. 
Oni młodego orła w piersiach wykarmili; 

A szkola podchorążych latać go uczyła. 

I wzbił się Feniks nowy i świetnym zawodem 
Starego lwa tyranii z siedziby wypędził; 
A skoro go ujrzeli, nikt już krwi nie szczędzi!, 

Naród poszedł za wojskiem, wojsko za narodem. 

Gdy myśl staJa się czynem, a prawda zjawieniem, 
Gdy ptalc wykluł się z gniazda ojczystej miłości, 
Towarzysz Tadeusza zapłakał z radości, 

Uczeń Sapołeona poparł go ramieniem. 

\Vięc za nim, bracia, wszak za przyszłe dzieje 
Przeszłość wam ręczy in1ionami swen1i, 
'Vszak z iemcewiczem, wszakże z Chlopickiemi 

Można zwyciężyć, można mieć nadzieję. 



„Honoratka". Obraz olejny F. Pęczarskiego 

Maurycy Goeławski (1802-1834) 

MAZUR NA CZESć DYKTATORA, KTÓRY POŁOŻYŁ 
PIERWSZE ZASADY UPADKU NARODOWEJ SPRAWY 

Kto krew ceni, zycie scędzi, 
Tam gdzie tseba k:;aj swój wsksesić, 
Nie\'\'art na grób ziemi piędzi, 
Więc nad zie111ią go powiesić . 

Na tej ziemi rosną jodły 
I konopnia daje strycki, 
Wart pójść w górę kazdy podły, 
Wart im wodzem być Chłopicki. 

Kto najświętse obowiązki 
Stargał, by się z błotem zmiesić, 
Ten jodlowej wart gałązki 
Ten wart, aby go powiesić. 

Hej no Zosiu! ps~dź no prędzej, 

Psędź od rana do wiecora, 
Warta strycka z piękuej psędzy 
Syja pana dyktatora. 

Psęclż i w święta, i w niedziele, 
Nie powinny święta 111iesać, 
Kiedy t~eba strycków wiele, 
Kiedy tseba Jotrów wiesać. 

Zosiu droga'! ja cię modlę, 
Jeden strycek n1iej w zapasie, 
Jeśli ja się casem spodlę, 
I na nrnie on wtedy zda się. 

Cyprian Norwid (1821 - 1883) 

Na Podolu 1831, w styczniu 

„BUNTOWNIKI, CZYLI STRONNICTWO „WYWROTU" 

1 

Oni nie przyszli tu po lup bojowy, 
Nien1owlęta biorąc na piki, 
Ożalobione tłukąc kolbą wdowy: 

To - b u n to w n i ki! 

2 

Oni sprawują rząd bez-osobiście, 
Miastem nieraz władną miodziki (!), 
A tlu111, groźny, ich słucha uroczy&cie: 

To - bu n to w n i ki! ... 

3 
Na cherubinach Bóg ju:i: zbliża - zbliża -
Ezechielowej tor kwadryki; 
Tan1 i owdzie grz1ni, \V i c l k i e - z n a n1 i ę - k r z y ż a; 

To - - bu n to w n i ki! 

4 
Czen1uż raczej ni e wierzą Kancelarii, 
Ojczyznę woląc niż rubryki; 
A ufać śmią w J e z u s a moc i Ma r i i 

Te - buntowniki?!.„ 
1863 



Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) 

POKOLENIE 

Do palców przymarzły struny 
z cienkiego krzyku roślin. 

Tak si~ dorasta do trumny, 
jakeśmy w czasie dorośli. 

Stanęły rzeki ognia 
ścięte krą purpurową; 

po nocach sen jak pochodnia 
straszy obciętą głową. 

Czegoż ty jeszcze? W mrozie 
świat jest jak z trocin sypki. 
Oczu stężały orzech. 
To śnieg, to nie serce tak skrzypi. 

Każdy - kolumną jesteś, 

na grobie pieśni własnych 
zamarzły. Czegóż ty jes~cze? 
To śmie r ć - to nie włosy blasku. 

To soli kulki z nieba? 
Czy Izy w lcrzemień twarzy tak wrosły? 
Czy ziemia tak bólem dojrzewa, 
jakeś1ny w czasie dorośli? 

XI 1941 

Typy spiskowców 

AndrzejTrzebiński (1922-19-13) 

CHOPINA - MARSZ ŻAŁOBNY 

[ ... ] 
sn1uteh.? 1nłodość jest silna, sny n1a z gwiazd i fosforu 
gdy poi.ar don1 dzieciństwa wieńcen1 z płomieni oplecie 
gdy krucze drzewa, z ogrodu staną w ognistych jemiolach 
młodość nie myśli o zgliszczach, l t cz luną myśli poniesie ... 
młodość sny ma z fosforu ... patrzy, patrzy nocami 
w sufitu biały swój ekran ... w snopy kolorów i iskier ... 

Uzbrojony lud warszawski. Rysunek J. F. Piwarskiego. 

Tadeusz Gajcy (1921-1944) 

PRZEZ ZAMIEĆ WIOSENNĄ 

[ ... ] 
Z domów białych, zakrzepłych jak z lodu 
kwiat olb rzymi z dymu się wspina 
pod zielony obłoków pierścień -
a my czoło poryte przez młodość 
odwracamy, gdzie bliska ojczyzna 
grom wygasły jak krzyż czarny niesie. 



Bronisław Łagowski 

MŁODOŚĆ I HISTORIA 

W powstaniu listopadowym dostrzegamy niejakie podobienstwo 
do wydarzeń rozgrywających się współcześnie. Przewrót wojsko
wy dokonany przez oficerów niższych stopni w imię wyzwolenia 
narodowego, poparty przez młodych intelektualistów i studentów; 
na czele nowej władzy staje popularny generał, z którym rewo
lucjoniści wkrótce popadają w konflikt - o czym tu mowa? 
O powstaniu listopadowym czy o jednym z licznych przewrotów, 
o których wiadomości dochodzą nas tak często, np. z Trzeciego 
Świata? Dodajmy do tego, że prasa paryska powitała powstanie 
1830 r. w Warszawie z takim samym entuzjazr.1em, z jakim dziś 

wita przewroty w Trzecim świecie. 
W obliczu podobiei1stwa zdarzeń historycznych filozof zachowa 

się inaczej n iż historyk. „O ile historia uczy nas - pisał Sch<Jpen
hauer - że w każdym okresie coś innego się działo, o tyle filo
zofia usiłuje pomóc nam zrozumieć, że po wsze czasy było, jest 
i będzie stale to samo". 

Wydaje się, że punkt widzenia historyka będzie bliższy rreczy
wistości i więcej pouczający. Historyk nie zaprzeczy, że w dzie
jach jest coś , co się powtarza, i nie uchyli się od obowiązku wy
prowadzenia z mnóstwa różnorakich faktów jakiejś ogólnej ekcji. 
Ale wie on, że ,.ogólne wnioski" mogą pouczyć j-edynie tych. któ
rzy są wtajemniczeni w owe niepowtarzalne szczegóły historii, 
w samą tkankę dziejów. Same przez się ogólne wnioski niewiele 
znaczą - trzeba czuć pod nimi pulsowanie zdarzeń. 

Powstanie listopadowe pociąga nas, fascynuje i być może uczy 
swoją sprawą ludzką, personalną , jedyną w swoim rodzaju. 

Było ono dziełem młodzieży. Na dwa lata przed Listopa dem 
grupa ·podchorążych pod przewodnictwem swego instruktora za
wiązała spisek stawiający sobie za cel obalenie władzy cara nad 
Polską. Wbrew temu, co mieli prawo sądzić rozsądni ludzie, cel 
ten został osiągnięty: sejm w styczniu 1831 roku zdetroniz.ował 

Mikołaja I i Królestwo Polskie na pół roku stało się faktycznie 
niepodległą republiką. Ale ta niepodległa republika musiała toczyć 
wojnę z najsilniejszym mocarstwem kontynentu i musiała oczy
wiście tę wojnę przegrać. 

Po przegranej - rzeczy nie wróciły już do poprzedniego stanu. 
Takiej katastrofy, jaka nastąpiła, spiskowcy nie przewidywali. 
W ogóle nie zdawali sobie sprawy, że Królestwo Kongresowe ma 
coś do stracenia. Przypuszczali , że w najgorszym wypadku oni 
sami zostaną powieszeni i nie uważali tego za wielkie nieszczęście. 
Na własną śmierć byli przygotowani - ale czy tylko przygoto
wani? A może jej podświadomie pragnęli? Wywołanie powstania 
było czynem tak szalonym, że nieodparcie nasuwa się pytanie, czy 
romantyczni spiskowcy nie działali z podszeptu Tanatosa, inaczej 

mówiąc, czy istotnym motywem ich postępowania nie była wola 
samozniszczenia. W wieku psychoanalizy nie możemy sobie ta
kiego pytania nie stawiać. Odpowiedź będzie zdecydowanie prze
cząca. W postawie młodzieży, w jej sposobie podjęcia walki jak 
też w całej młodzieżowej fazie powstania uderza jakaś radosna 
wola życia, nie pozbawiona przymieszki elementu dionizyjskiego. 
„W sobotę wieczorem - opisuje jeden z uczestników tamtych wy
darzeń - wszystko było gotowe, gdy wtem młodzieży oddziału 
belwederskiego przychodzi szczególna myśl, malująca wiek akto
rów tej sceny, po części i charakter narodu: wielu ze spiskowych, 
którzy się podjęli schwytać brata potężnego mocarza północy 
w jego wlasnym siedlisku, mniemając, iż żywymi z tej wyprawy 
nie powrócą, zabawić się chciało po raz ostatni przed śmiercią. 
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W tym celu kilkunastu poszło tego wieczora na bal... Taniec miał 

zakończyć dziesięcioletnią historię spisków w Polsce kongresowej. 
Obecny na tym balu pułkownik Ludwik Kicki spoglądając na nie
znajomych sobie młodzieńców, których dziwny wyraz twarzy go 
uderzył, zapytuje Chłędowskiego : Kto są ci, z którymi rozmawiał? 
Chłędowski odpowiedział mu, że ta młodzież pojutrze wcale inne 
pląsy rozpocznie". A oto jak świętowano ustanowienie dyktatury: 
„Dzień piąty gfudnia, ten dzień tak ważny w historii naszego po
wstania, zachodził brzemieniem w przyszłość bliską, pełną chwały 
rycerskiej, pełną zarazem klęsk i zawiedzionych nadziei, a koń

czył się w zachwyceniu powszechnym, jakby uroczystość weselna 
Polski. Wieczorem po raz pierwszy od upadku obcego jarzma 
otworzone widowiska publiczne nosiły na sobie tego entuzjazmu 
cechę. W teatrze narodowym publiczność licznie zebrana, gdy się 

ukazały na scenie chorągwie wyrażające herby Polski, nie mogła 
powściągnąć swego wojennego zapału. Artyści i artystki otoczyły 
chorągwie i wspaniałe rycerskie zanuciły hymny. Publiczność cała 
jednym ogromnym chórem mięsza głos swój z nimi i z nimi ra
zem ostatnie zwroty śpiewu, do broni, Polacy, powtarza. Po zakoń·

czeniu widowiska Krakowiacy i Górale zabrzmiał w orkiestrze 
taniec Kościuszki, potem równie żałosny i poważny taniec Dąb

rowskiego, nareszcie mazur legionów włoskich. Odsłonięto kurtynę
i najpierw na scenie artyści z artystkami tańczyć zaczęli . Ten 
przykład porusza parter, łączy ze sceną, i cały teatr zamienia 
w jedno koło tańcujących. Wypróżniono salę z ław i krzeseł przy
pominających pobyt Moskalów w stolicy. Podchorążowie, żołnie

rze, oficerowie, kobiety, akademicy, gwardziści narodowi, wszyst
ko to zmięszało się razem, toczyło obyczajem nigdy w tym miej
scu nie praktykowanym żywe pląsy przez całą godzinę tak dalece, 
że palce ustawały orkiestrze i ten lud wojenny, dziarski sam so
bie to śpiewem, to przygrywaniem, ochoty dodawać musiał ... Ten 
entuŻjazm, te tańce, ta radość, te grzmiące okrzyki na cześć Chło
pickiego, na cześć najwaleczniejszego z walecznych, były to za
pewne natchnienia wojny, nie układów ... " 

Postawa inicjatorów powstania listopadowego nie zawiera 
w sobie tajemnicy. Spiskowców, powstańców należy dokładnie ro
zumieć tak, jak oni sami siebie rozumieli, to znaczy jako bezinte -
resownyc.'1 idealistów, gotowych poświęcić się dla wolności i nie
podległej Polski. Tradycja, w jakiej zostali wychowani i którą 

przejęli, wiązała w sposób nierozdzielny ideał szczęścia osobisteg'.) 
z ideałem wolności narodowej. Powiedzenie któregoś z pisarzy sta
rożytnych, że pierwszym warunkiem szczęścia jest mieć sławn~ 
ojczyznę, odpowiada temu, co autentycznie czuli. Trawestując nie
co werset z Konrada Wallenroda można powiedzieć: Szczęścia 

w domu nie znaleźli, bo go nie było w ojczyźnie. Zamknięcie siQ 
wyłącznie w kręgu życia prywatnego dla ludzi tej formacji byłoby 
mniej więcej tym, czym dla Artura Rubinsteina byłby zakaz gry 
na fortepianie. Bliski im duchowo Joachim Lelewel rozmyślając 

o naszych dziejach doszedł do wniosku, że żywiołem Polaków jest 
„życie publiczne", polityka. Polak pozbawiony tego żywiołu traci 
połowę duszy. Odczuwać będzie swoje życie jako niepełne i po
zbawione smaku. Obserwacja ta była zapewne przesadną genera
lizacją, ale odniesiona do młodzieży powstańczej wydaje się praw
dziwa. 

Krakowskie Przedmieście. Akwatinta F. K. Diettricha. 

U źródeł buntowniczej postawy tej młodzieży leżało doświad

czenie płytkości życia, braku pełni, powierzchowności i ciasnoty. 
Nazywano to brakiem wolności, niewolą, i tej konwencji nazewni
czej nie można niczego zarzucić. Ograniczenie wolności osobistej 
i niewola narodowa zlewały się w jedno i były przeżywane jako 
to samo doświadczenie. „Bez sił - bez życia - w silne ujęci 

okowy / Gniliśmy w zapomnieniu: [ ... ] I Wszędzie gasła nadzieja 
i tępiała siła / Tylko w młodzieży jeszcze ducha nie zgasili..." -



recytowano w Teatrze Rozmaitości i w Teatrze Narodowym w pa
rę dni i:o opisanych wyżej tańcach. I jeszcze jeden przykład tego 
j<;zyka zacierającego różnicę między punktem widzenia indywi
dualnym i narodowym: „Względem nas - pisał autor anonimo
wej odezwy, później jedna z czołowych postaci powstania - roz
winiono teraz system ograniczeń i wytrawienia z istoty wszystkie
go, co naród znamionuje, żeby i cień rzeczywistej egzystencji nie 
tułał się pośród rozwalin Polski. Zaprawdę, jesteśmy dla tego tyl

ko, aby nam rozkazywano". 
Konserwatyści zarzucą sprawcom powstania popełnienie „zbrodni. 

przeciw Polsce". Takie oskarżenie skierowane pod adresem żarli
wych, bezinteresownych patriotów może szokować, lecz czyż jest 
całkowicie niesłuszne? Odnosi się wrażenie, że większość history
ków ma skłonność do pomniejszania rozmiarów katastrofy 1831 
roku. W wyniku przegranej ucierpiały wszystkie warstwy lud
no~ci polskiej i wszystkie dziedziny życia społecznego, zarówno 
gospodarka jak kultura, zarówno stosunki prawne jak Kościół 
katolicki. Zamknięte uniwersytety w Warszawie i Wilnie, wywie
zione bezC€nne biblioteki, dziesiątki tysięcy szlachty polskiej prze
siedlone w głąb Rosji, zwiększony ucisk chłopów. zniesiona kon
stytucja i - last but not least - krwotok emigracyjny. To oczy
wiście nie wszystko, ale wystarczy. żeby uzasadnić oskarżenie 

konserwatystów. 

Za.inek kr01ew~l<i \\' \Varsza\Vie, XIX w. 

:'-.fikolaj I. Karykatura Daumiera. 

Rzecz jasna Rosja carska także poniosła straty, jej zwycięstw;J 
zostało drogo okupione. Ucierpiał zwłaszcza, i to na długo, jej wi
zerunek w oczach Zachodu, lecz mała to dla nas pociecha. Jeśli 

ktoś odniósł niezaprzeczalną korzyść z powstania, to Nowosilcow 
i te ślepo antypolskie siły, które reprezentował. Wiele wskazuje 
na to, że osławiony senator był poinformowany o przygotowaniach 
do powstania lepiej niż ktokolwiek w rządzie i lepiej niż poloni
zujący się Wielki Książę Konstanty. I faktem jest, że ten tropiciel 
spisków urojonych nie zrobił nic, żeby stłumić spisek rzeczywisty. 



Powstańcy 1830 roku zgubili się w antynomii, jaka nie~ied~ 
zachodzi między etyką postawy indywidualnej i etyką działan 
zbiorowych, między - mówiąc językiem Maksa Webera .-----: etyką 
przekonań i etyką odpowiedzialności. Patriot~~zna młodziez pełna 
niesmaku wobec kompromisów i dwuznacznosci narzucanych. prz_ez 
życie, tęskniąca za sytuacją prostych rozróżni.eń:. tak-tak, me-me, 
poszła prostolinijnie za nakazami swego sumienia. Lecz co ozna
czała w tym wypadku wierność nakazom sumieni~? ~~y oznaczała 
walkę zbrojną z przeciwnikiem wielokrotm.e . silmeJszym, b~z
względnym i równie, a może jeszcze bardzieJ pewnym swoich 

racji? . 
Rozważamy sytuację z dużego oddalenia i pr:zy pomocy poJęć 

zbyt ogólnych. Trzeba zbliżyć się nieco do rzeczywistości ~~c~e
snej, żeby dostrzec, iż nie cała odpowied~alność. spada. na i.mcJa
torów powstania. Do powstania przystąpiło takze woJsko i. cały 
establishment. Sejm w wolnym głosowaniu uznał powstanie za 
narodowe i tym samym przejął część odpowiedzialności za to, .co 
się miało stać. O całej ówczesnej klasie .poHtycznej mo~na p~wie
dzieć, że nie potrafiła znaleźć się na poziomie wymagan etyki od-
powiedzialności. 

Zdobycie Arsenalu. Obraz olejny M. Zaleskiego. 

Normy moralne w ujęciu abstrakcyjnym są łatwe do pojęcia 
i z natury rzeczy zrozumiałe dla każdego człowieka. Trudności po
jawiają się wtedy, gdy te normy konfrontuje się z rzeczywistością. 
Im bardziej złożona jest rzeczywistość, w której działamy, tym 
trudniej nam odpowiedzieć na pytanie, do czego nas one zobowią
zują w sytuacji wyboru. Dziedzina polityki charakteryzuje się zło
żonością może większą niż jakakolwiek inna sfera ludzkiej dzia
łalności. Z jednej strony - inaczej niż rzeczywistość przyrodni
cza - jest podatna na oddziaływanie czynnika duchowego, za
równo r'acjonalnego jak irracjonalnego. Z drugiej zaś, jak wszyst
ko co realne, ma charakter deterministyczny, to znaczy, że nie 
zdarza się tu nic bez przyczyny, a wszystko, co się zdarza, powo
duje jakieś skutki. Gdyby przyczyny były tym samym co intencje, 
weberowskie rozróżnienie etyki przekonań i etyki odpowiedzial
ności byłoby bezprzedmiotowe. Rzecz jednak w tym, że w sferze 
polityki intencje nie są równoznaczne z przyczynami. Określony 
czyn wynikający z najświętszych intencji może przynieść fatalne 
skutki. 

Nie wynika stąd wniosek, iż polityka stoi poza moralnością. 
Przeciwnie, wymagania moralne w tej dziedzinie mają większą 
wagę niż w jakiejkolwiek innej i istnieje bez wątpienia etyka po
lityczna, jak istnieje etyka lekarska czy nauczycielska. 

Niewiele na świecie można zdziałać dobrego bez dobrych za
miarów. ale w polityce same dobre zamiary prawie się nie liczą. 
Moralność albo niemoralność decyzji oceniamy tu po skutkach . 
. ,Każdej rzeczy końca patrzaj" - oto jedna z podstawowych za
sad deontologii politycznej. W polityce nie można być moralnym 
nie będąc inteligentnym, czyli przewidującym. 

Można się zastanawiać, czy rozpatrywanie powstania w kate
goriach moralnych takich jak odpowiedzialność, wina, zasługa 
itp. posiada wystarczające uzasadnienie. Czyż nie było ono wyda
rzeniem pod pewnym względem żywiołowym i czy nie miało 
w sobie czegoś z fatalizmu? Królestwu Kongresowemu już od sa
mego początku niektórzy przepowiadali taki koniec, jaki faktycz
nie je spotkał. Stało się ono miejscem starcia dwu dynamicznych, 
a ·przy tym całkowicie ze sobą sprzecznych zasad politycznych: 
carskiego samodzierżawia i spontanicznego republikanizmu pol
.skiej szlachty. Niezależnie od innych czynników już sama ta oko
liczność zapowiadała wybuch. A przecież istniały też inne, nieza
leżne od woli pojedynczych ludzi czynniki prawie przesądzające 
o insurekcji. Panowanie carskie było w gruncie rzeczy mecha
nizmem zmierzającym do zniweczenia tego, co Polsce dał kongres 
wiedeński. Machiavelli radził władcom, ażeby, jeżeli już muszą 
wyrządzać zło, czynili to za jednym razem, natomiast dobro żeby 
cedzili po kropelce. Car natomiast uczynił Polsce dobro raz, go

· dząc się mianowicie na konstytucyjny ustrój polityczny Królestwa. 
·a potem bezµstannie cedził zło ograniczając zasady konstytucyjne 



Po polskiej stronie istniało i w przemożny sposób oddziaływało 
na historię coś, co można nazwać narodowym super-ego. Rozu
miem pod tym pojęciem sumę przekonań, jakie Polacy żywili na 
temat swoich uprawnień narodowych, swojej historii i obowiąz
ków, jakie ta historia na nich nakładała. „Lud polski - pisał 

Maurycy Mochnacki - który ciągle śpiewa Jeszcze Polska nie zgi
nęła, wyraża terrli krótkiemi słowy najgłębszą maksymę swego je
stestwa. Wie, że jest i tą wiedzą skruszy obce jarzmo''. A w in
nym miejscu : „Powstajemy tą plemienną mocą, tym rycerskim 
duchem, tą bratnią dzielnością, tym umysłem powszechnym, który 
sprawił i sprawuje, że z wdzięczności za dobro przekazane cnót 
i przewag sławnych puścizną , tudzież z czułej i tkliwej pamięci 
na zasługi przodków, wśród nieszczęść i przygód, od dwóch wie
ków nieprzerwaną ciągnących się koleją dotychczas przecie je
stestwu i rodowi naszemu na zawsze przepaść i w nic się rozwiać 
nie dopuściliśmy ' '. 

Ewa Lipska 

DOM SPOKOJNEJ MŁODOSCI 

W wypożyczalni buntu 
czynna jest stołówka. 

Czerwone wi :io jeziora 
płynie pod oknami. 

Z narażeniem historii 
można po nim pływać. 

Nie wszystkie okrzyki hurra 
z naczą tu zwyci,ęst wo. 

Najbardziej popularny 
jest narodowy gambit. 

W salach gier 
wygrywa się wielkie przegrane. 

Niektórzy zbierają poziomki 
i llowody rzeczowe . 

Pod żaglami pościeli 

odpływają w sen. 

Inni tępo wpatrują się w drzwi 
jak gdyby stamtąd nadejść miał ratunek. 

Tym którzy myślą o kraju nad g!ową 
pali się pod nogami ziemia. 

Dom Spokojnej Młodości 

jest si wy jak golą b. 

Z-CA DYR. D/S ADM.-EKONOM. JAN WĄTROBA 

Z-CA DYR. D /S TECHNICZNYCH ZBIGNIEW JAWORSKI 

KIER. TECHNICZNY JANUSZ PLASZCZEWSKl 

BRYGADIER SCENY 

KIEROWNICY PRACOWKI: 
ELEK'! RYCZNEJ 

REALIZACJ A ŚWIATŁA 

ELEKTRO-AKUSTYCZNEJ 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ 
KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ 
PERUKARSKIEJ 
NAKRYCIA GŁÓW 
MALARSKIEJ 
MODELATORSKIF.J 
TAPICERSKIEJ 
STOLARSKIEJ 
ŚLUSARSKH:J 

SZEWSKIEJ 

WIESŁAW KUTYŁA 

RYSZARD STAROBRAŃSKI 

STANISLAW TR,\BKA 
ZBIGNIEW JANIK 
ZOFIA BOROWSKA 
ALFONS KARBOWSKI 
HALINA OCIEPIŃSKA 
KHYSTYNA KRZAK 
WŁADYSŁAW MALIK 

RYSZARD hODUR 
KRZYSZTOF SOKÓŁ 
BOLESŁAW ADAMSKI 
WŁADYSŁAW MARCINEK 

WŁADYSŁAW NOW AKOWSKI 

Przedsprzedaż biletów w kasie biletowej w goclz. 10- 13 i 16- 18, 
tel. 243-64. W niedziele i święta w godz„ 16- 18. Zamówienia• na 
bilety zbiorowe przyjmuje Organizacja Widowni, Pl. Sw. Ducha 4, 

tel. 240-22 i 245-75. 
KIEROWNIK DZIALU OBSLIJGI WIDZOW: ANNA MALISZEWSKA 

"'--""' 



W repertuarze: 

J. Słowacki 
„LILLA WENEDA" 

Reżyseria: Krystyna Skuszanka 

~ 

A. Czechow 
„WUJASZ:ZK WANIA" 

Reżyser:a: Jerzy I~rasowski „ 
J. Słowacki 

„FANTAZY" 
Reżyseria: Krystyna Skuszanka 

• 
Odon von Horvath 

„OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO" 
Reżyseria: Włodzimierz Nurkowski 

• 
J. Racine 

„BRYTANIK" 
Reżyseria: Irena Wollen 

• 
J. żurek 

„STO RĄK, STO SZTYLET0W" 
Reżyseria: Jerzy Krasowski 

• 
Najbliższa premiera: 

Leon Kruczkowski 
„PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI" 

Reżyseria: Ewa Kutryś 

CZYNNY W PRZERWACH BAR KA WOWY 

PRZY PALARNI NA I PIĘTRZE 

REDAKTOR PROGRA,1U - MAŁGORZATA RUDA 

OPRACOWANIE GRAl'ICZNE - JUSTYNA '.1-l!LLER 

Cena zł 10,-

D. Z. 389/80 - H-25 (100) - 5.000+32 




