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. J U.nislaw Wyepiańslti urodzil się w Krakowie dnia 
16 stycznia 1869 r.; był synem rzeźbiarza, Francisika, a wy· 
chowywał się w domu swego wuja. Stankiewicza, powstańca 
z 1863 r.; tam ipoznał Wyspiański wiel\l wybitnych ludzi 
mieszkających i działających w Krakowie, między innymi 
Jana Matejkę i historyka Jó7.efa ~jskiego. 

Gruntowne wyik.ształcenie średnie uzySkał Wyspi.ąński w 
gimnazjum humanistycznym z łąciną i greką; zawdzięczał 

mu dokładpą znajomość kultury starożytnego świata i opa· 
nowanie języka niemieckiego. Ciotka Stankiewia.owa kiero
wała rozwojem wrod7.0llych mu :zdoln<lści Qlalarskioh; od 
wC7A!Sllego d'zieciństwa poznaje Wyspiański wsuchstronnie 
Kraków, jego lud, legendy, obyczaje i zwyczaje, wrasta w 
jego atmosferę zabytków, pamiąte!k i wspomnień przeszłości, 
której naczelnymi symbolami są · Wawel, Skałka, kościół 

Mariacki, kopiec Krakusa, Wandy i Kościuszki. 
Po ulkończeniu gimnaŹjum Wyspiański zapisał się na Aka

demię Sztuk Pięknych i na wymiał humanistyczny Uniwer
sytetu Jagielfońskiego. Głównie studiował malarstwo pod 
kierunkiem Jana Matej,ki, który wysoko ceniąc zdolności 
ucznia obrał go na pomocnika w wykonywanej przez siebie 
Polidhromii kościoła Mariackiego. Kilkakrotne wyjazdy do 
Paeyźa, studia malarSkie u wybitnych tamtejszych artystów
malarzy przyczyniły się w wysokim stopniu do pogłębienia 
i ·rozszerzenia zainteresowań twórczych młodego artysty. Po 
powrocie do kraju uczestniczył w nowym ruchu artystycz'
nym krakowskim reprezentowanym przez Towarzystwo 
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„Sztuka"; snuje wówczas plany olbrzymiej twórczości ma
larskiej, tworzy słynne projekty witraży dla ·katedry wawel
skiej, maluje 'liczne portrety i pejzaże, ilustracje do Iliady 
i wiele kompozycji niezwykle mocnych w wyrazie, dobywa· 
jących wrażenie żywiołowości, pierwotności, tajemniczości 
i grozy. Jako k ierownik artystyczny tygodnika „Życie" re
dagowane~o przerz Stanisława Przybyszewskiego uzyskab od
znaczenie „Towairzystwa Sztuki Stosowanej" za to, że „dru· 
karstwo współczesne polskie pchnął na tory prawdziwej 
sztuki". 
Równocześnie z twórczością malarską próbuje Wyspiański 

twórczości merackiej. !Pierwszą taką próbą jest interpreta
cja dramatyczna obrazu Matejki BATORY POD PSKOWEM; 
drugim libretto operowe DANIEL. W okresie wzmożonej 
twórczości malarskiej t owarzyszy jej zwykle również ujęcie 
slovme. W ten sposób ;powstawały: obraz dramatyczny 
KRÓLOWA POLSKIEJ KORONY i rapsody : BOLESŁAW 
ŚMIAŁY, HENRYK POBOŻNY i KAZIMIERZ WIELKI 
i fragmenty kilku innych. 

Pierwsze dzieła d["amatyczne - rpodt.bnie jak pierwsze 
dzieła malarskie - ,nie przyniosły poecie sukcesu. Z drama
tów tych LEGENDA I (1897), MELEAGER (1898), WARSZA
WI.AN!KA druikowana w „Życiu" (1898), KLĄTWA (1899) 
i LELEWEL dostały się na scenę Teatru krakowskiego; ale 
i one nie uzyskały na razie większego powodzenia. 

W 1899 r. wychodzi również pierwszy w ielki dramat o 
Mickiewiczu pt. ·LEGION. Utworzona pod wpływem blęd· 

nych ujęć !historyczno-literackich koncepcja Mickiewicza 
z 1848 r . ja/ko ascety i mistyka, wiodącego swych wyznawców 
w śmierć, wywołała protest rpoety przeciw duchowemu wo
dzos·twu wieszcza romantyoznego, Ale Legion jako kirytyka 
romantyzmu z pozycji człowieka XX wieku stal się zapowie
dzią wielkiej twórczości narodowej Wyspiańskiego. 

Legion nie ugruntował jeszcze jego sławy poetyckiej, Do· 
konało tego dopiero Wesele, potężna saDkastyczna satyra, 
która wstrząsnela sumieniem narodu jak przed latami 
Dziady Mickiewicza. Odslonil w .nim poeta cały fałsz kazeo
logii narodowej, za/kłamanie chłopomanii, iblagę o jedności 

narodu, nieprzygotowanie do poważnego działania na szer· 
szą ska~ę. WESELE pasowało w opinii publicznej Wyspiań· 
s;kiego na wieszcza narodowego, Z tej nowej pozycji preyst!\-
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pil on do szerokiej krytyki ówczesnegq społeczeństwa w 
WYZWOLENIU wykazując swą ~ilno.5<: wobec stanu rze
czywistości polskiej , słabej, nieudolnej, zakłamanej, zarażo
nej duchem niewoli, pogrążonej w bezpłodnym tradycjona
liźmie. Cykl wielkicll dramatów narodowych zamknęły dwa 
utwory: NOC LISTOPADOWA i AKROPOLIS (1904). 

W ostatnich latach życia równocześnie z twórczością poe
tycką, rozwinął Wyspiański ożywioną działalność artystycz
ną zaTówno w malarstwie ja:k i w dramaturgii. W 1903 r. 
wydal ACHILLEIS, oryginalną !koncepcję wątków Iliady, i 
BOLESŁAW A ŚMIAŁEGO przepojonego niezwykłym naipię
ciem tragi2'lillu; w 1904 i 1905 r. przerobił LEGENDĘ, wydal 
SKAŁKĘ i POWRÓT ODYSSA, wykończył tragedię SĘ
DZIOWIE, wreszcie własne tłumaczenie - przeróbkę CYDA 
CoimeiUe'a; w tym również okresie powstało studium anali
tyczno-impresjonistyczne o Hamlecie Szekspira. 
. Długotrwała nieuleczalna choroba zniszczyła wątły z natu
ry organizm poety; przedwczesna śmierć 28 listopada 1907 r. 
nie pozwoliła na realizację olbTZymich planów twórczych. 
Ciało poety-malarza spoczęło w grobach Zasłużonych na 

Skałce. 
Jako artysta uległ Wyspiański czarowi modernizmu, w 

którym n astr ó j wyrażający się w działaniu symbolów 
jest zewnętrznym wyrazem dla wewnętrznych treści. Dla 
uzyskania napięcia nastroju posługuje się Wyspiański za
równo e1ementami przyrody stanowiącej tło rozgrywających 
się zdarzeń, jak i sferą niepokojących uczuć, lęków, prze
czuć zachodzących w duszy człowieka. Zakres symboliki w 
dramacie Wyspiańskiego obejmuje sfery nieoczekiwane i nie
przewi~ane, zaskakujące swą oryginalnol.Ścią i .niezwyklr>
ścią. Formy, w których kształtuje swoje dramaty są ogrom
ne: od struktury klasycznej poczynając - poprzez luźne 
zestawienie scen - na oryginalnych pomysłach !kompozycyj
nych szopki kralkowskiej kończąc. 

W zakresie problematyki narodowej jądrem zagadnienia 
jest aktualny stan ideologii narodowej na przełomie XIX 
i XX w. Straszną jest dla poety świadomość, że sikutkie~ 
długiej niewoli psychika polska uległa rozkładowi. Dążeniem 
Wyspiańskiego była chęć naprawienia tego zla, wycofania 
narodu z manowców mesjani7illlu, napros·towanie jego uczuć 
i m}"śli, pchnięcia go na drogę bohaterstwa. Niedoborem tej 
wartościowej postawy jest, że Wyspiański nie docenił w ota-
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czającej rzeczywistości pełnowartościowych dążeń rewolucji 
proletariackiej, że tyliko mimochodem i okolicznościowo do
strzegał !Znaczenie wyzwoleńczego trudu prostego czlowieka. 

• * • 
Podczas pobytu w teatTze krakowskim na pierwszym 

przedstawieniu WARSZAWIANKI dnia 28 listopada 1898 r . zo
baczył Wyspiański również dra.mat Ad a ma S tas z c z y ka 
pt. NOC W BELWEDERZE. Było to sztuczydło niezmiernie 
naiwne, a kmyikliwe w swym hurrapatriotyżmie. Patrzył na 
nie Wyspiański z politowaniem i , jak niegdyś Szekspir prze
rabiał nieudolne sztulki swych poprzednilków, tak i on zna
jąc tematykę przedstawioną w dTamacie zobaczył w wyo
braźni iNOC iLISTOP ADO WĄ w nowym, s w o i m ujęciu. 

Zamiar artystyczny nie został odrazu zrealizowany; poeta ner\ 
sił go w sobie, przemyś1iwal, pialal fragmentami. Do opraco
wania go w całości przystąpił dopiero w 1903 'r. ZarnieTze
niem jego było napisanie potężnego dzieła „wobec którego 
WESELE -byłdby niczym". 

Historyczne dane znal Wyspiański z dwóch źródeł: 

St. Barzykowskiego: HISTORIA POWSTANIA 
·LISTOPADOWEGO i M. Mochnackie ,go: POWSTANIE 
NARODU POL:SKIEGO. Praestudfował je jeszcze pisząc 

WARSZAWIANKĘ. Obecnie odnowił wiadomości odnoszące 
się do wyibuchu powstania; pogląd ogólny na ,nie dal się 

ująć w tezę: powstanie listopadowe upadło, bo nie miało 
ani odpowiednio zdecydowanego przedstawicielstwa politycz
nego, ani oddanych sprawie wodzów. 

W realizacji: swego zamier:zenia artystycznego nawiązywał 
Wyspiański do wrażenia, .Jrtóre wywarły na nim Łazienki 
podczas pobytu w Warszawie w lutym 1898 r. Dostarczyły 
one przede wszystkim material'U do przedstawienia powsta
nia w symbolice mitologicznej. W twórczośei dramatycznej 
niejednokrotnie ujmował Wyspiański dzieła sztuki jako 
twory żywe, działające swą .treścią na czlowieka. Takie ar
chitektoniczne dzieło muki miał poeta obecnie przed sobą: 
pałac w klasycznym zbudowany sty1u, czarujący swoim uro
kiem, a w chwili og1ądania pusty, zamknięty szczelnie, po
nury w swoim zamarciu; jakby grobowiec, jakby zejście do 
krainy snu śmiertelnego. Kiedyś wr.zalo tu gwarne zycie~ 

Po raz ostatni chyba wt.edy, w 1830 r ., !kiedy w Położonej 
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obc>k pałacu Sikoły Podchorążych wybiegała pod wodzą 
Wysockiego garść żolnierskiej młodzieży z okrzy.kiem: „Do 
broni!" 

Opracowanie słowne Nocy li&topaeowej wykazuje niezwy
kłą dbałość poety, który przez całe swoje życie borykał się 
z trudnościami słownymi i wersyfikacyjnymi. Uderzająca 

jest tendencja do kształtowania języka poetyckiego na spo
·sób muzyczny; za2lnacza się to zarówno w doborze pelno
brzmiących rymów, tworzonych niejednolk.rotnie z pogwał· 

ceniem postaci gramatycznej wyrazów oraz w rpodikreśleniu 

muzycznych wartości głoski, jak i w rytmice oryginalnej ~ 
legającej na wliczaniu pauz w uklady metryczne. Trudgo 
mierzyć te zjawiska normalnymi mi&"ami językoznawczymi. 
I tu decyduje o aprobacie wewnętrznej - odczucie, wraże
nie widza i słuchacza. 

Wyspiański, odczuwając niedociągnięcia tekstu słownego 

napisał do Nocy ' listopadowej .program części muzycznej, 
muzyki antraktowej, ~óra miała momenty pominięte uzu
pełnić, zawilości wyjaśnić i właściwie uwydatnić. W ten 
sposób poeta powoływał do współdzialani·a wszystkie czyn
niki ekspresji teatralnej, wywołujące w swej syntezie wra
żenie monumentalności. Rea1izowal w ten sposób postulaty, 
które dramaturgii polskiej postawił Mickiewicz w swym 
wyikladzie w College de France z dnia 4 kwietnia 1843 r. 
W wykładzie tym zastanawiał się Mickiewicz nad dramatem 
pod względem ogólnym, żądał „wprowadzenia na scenę świa
ta ·nadprzyrodzonego", stawiał za wzór epopeje Homera. 
Uważał, że jedynymi, !którzy stanęli na wysOkości gigantycz„ 
nego zadania byli: Puszkin, Milutynowiez i Krasiński w 
NIEBOSKIEJ KOME:DII. Do te} trójcy dołączał się Stani
sław Wyspiań·slki swoją NOCĄ LISTOPADOWĄ. 

WŁADYSŁAW BORTNOWSKI 

TRADYCJE POWSTANIA LISTOPA
DOWEGO A „NOC LISTOPADOWA" 

STANISŁAW A WYSPIAŃSKIEGO 

--~ ' 

' - d -1'' 
·. · ~ yspiański pracował nad ,,Nocą Listopadową" bli

sko trzy la.ta. W [pOcząitkach 1904 r. dramat został p[<zesłany; 
do drulk:arni. Dzieli nas więc od zialkończenia prac autorskich 
nad dziełem rpięćdziesią:t z gfuą lat. 

W tym cza1Sie znacznie posunęły się badania nad powsta
~em listopadowym. Opublikowano szereg dokumentów, re
lacji, pamiętników, opracowań o czasach „nocy listopado· 
wej", o jej bohaterach, o motywach ich postępowania, o 
nurtach ideologicznych epoki itd. Niewątpliwie obraz owej 
nocy, gdyby go skreślono w. 1955 czy 54 roku byłby bardziej 
plaStyczny i umotywowany historycznie, niż to mógł zrobić 
Wyspiański. Biorąc Pod uwagę niedostateczne 'i przeważnie 
jednostronne materiały, na !których opierał się autor, trzeba 
stwierdzić, że potrafił odróżniać w wydaTzeniach historycz
nych to co istotne od tego ~o przypadkowe, potrafił dostrzec 
motywy postępowania ·pojedynczych ludZi i grup społecznych. 
Wyraziście i zdecydowanie kreśli on postacie, które stają się 
symbolami dwu zasadniczych (jeśli chodzi o ;postawę poli
tyczną) odłamów ówczesnego społeczeństwa. Patrioci i zdraj
cy - powiemy dziś my, klasyfikując osoby d~amatu; patrio
ci i naprzeciw nich ugodowcy, tchórze - :klasyfilkował wów
czas Wyspiański. 

• * • 



Powstanie listopadowe stanowi jeden z etapów naszej wal
ki narodowo-wyzwoleńczej. U źródeł jej leżą dwa czynniki. 
Pierwszy z nich - to opór postępowych grup ipolskiego spo
łeczeństwa przeciw narastającej reakcji carskiej i dążność 

do odbudowy niepodległego państwa polskiego, Drugi - to 
narastanie w całej Europie fali rewolucyjnej przeciwko re
akcyj.nym, w swej istocie feudalnym, rządom „świętego 
przymierza" na czele którego stał „żandarm Europy" car 
Mikołaj I. 

Królestwo Kongresowe (1815) zostało utworzone, po roz
gromieniu Napoleona, z części terytorium Księstwa War
szawskiego. 

Konstytucja nadana przez cara Aleksandra I .gwaranto
wała magnaterii i folwarc=ej szlachcie uprzywilejowane 
stanowisko. Przedstawiciele tych grup zasiadali w rządzie, 

w sejmie i w senacie, otrzymywali generalSkie galony i in
tratne dzierżawy. W okresie 1815 - .1830 stosunkowo szyb
ko postępowała natomiast pauperyzacja średniej i drobnej 
szlachty. która szukała ratunku przed stoczeniem się na po
ziom życia wyirobnika czy chłopa, na ladajakiej posadce, 
dzierżawie J.ub słuZbie w wojSku. 

<Magnateria i bogata s:z!l.achta wprowadzały w swych ma
jątkach bardziej nowoczesne sposoby uprawy. Umowa han
dlowa ustalająca bardzo n'iskie cła na wyroby rprzemyslowe 
wywożone do Rosji z Królestwa, przyczyniła się do szyb
kiego rozwoju przemysloW'ego !kraju. 
Rezygnując z aspll-acji do niepodległości, magnateria i bo· 

gata szlachta za cenę !koncesji gospodarczych deklarowały 
uległość wobec caratu. 

Lecz przeciwko koncepcjom ugody i kapitulacji narodowej 
kieruje się zdrowy nurt patriotyczny. Zaczynają powstawać 
stowarzyszenia tajne; ich celem jest wywalczenie niepodle
głości i przeprowadzenie reform społeczno-gospodarczych, 

których zasięgu jednakże nie ;precyzowano. 
W 1819 roku Waleria.n Łukasiński, major 4 puJ!ku piechoty 

łiniowej (późniejsi czwartacy), zakłada Wolnomularstwo Na· 
rodowe, przekształcone w 1821 r. na bardziej zakonspirowane 
Towarzystwo Patriotyczne. 
Łukasiński został aresztowany, lecz organizacja działała 

nadal. 
Rządy carskie były rządami ucisku i b~rawia nie tylko 

w stosunku do PolSki, ale i w stosunku do narodu rosyj-
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skiego. Dlatego w miarę wzrastania terroru rósł ruch oporu 
nie tyllko w Królestwie, ale i w samej Rosji. Patrioci rosyj
scy, których później zaczęto nazywać dekabrystami, stawiali 
sobie jako cel wprowadzenie swobód demokratycznych, 
uwłaszczenie chłopów oraz uwolnienie od narodowego ucis· 
ku ~udów przemocą wcielonych w skład carskiego imperium. 
'Pomiędzy patriotycznymi organizacjami polskimi i rosyj

skimi doszło w ciągu 1824 i 1825 r. do wzajemnych kontalk• 
tów, spotkań i narad, w wyniku których postanowiono 
wspólnie prowadzić walkę. Był to pierwszy w historii obu 
narodów rewolucyjny sojusz. Dalej będą go rozwijać, już 
w innych warunkach, .następne pokolenia. 

Spadkobiercą programu 'Dawao:zystw.ai Bartn'lik>ty<:znego sta
ło się sprzysiężenie młodzieży wojskowej i cywilnej w stoli
cy, które postanowiło .powołać naród do walki o niepodle
głość. Zdawało się Wysoclkiemu i Zaliwskiemu - przywód· 
com spisku, że skoro zaczną powstanie, cały naród porwie 
za broń. Toteż nie cpracowali ani prog,ramu politycznego 
dla powsta'nia, a.ni nie zajmowali się, zdawałoby się tak 
podStawową sprawą; jak powolanie władz rewolucyjnych. 
Nie szulkali zaszczytó~, ani stanowisk dla siebie. Nie czuli 
się na silach objąć kierownictwa ruchu. Łudzili się, że tr.v. 
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STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

NOC 
PaNas 

Nike iNa;POleonidów 
Nike z pod Termopil 
Nike z pod Salaminy 
Nike z pod Maratonu 
Nilke z pod Cheronei . 
Piotr Wysocki, porucznik Szkoły 
Podchorążych 

Joanna, żona W. Księcia Konstantego 
Wieliki Książę Konstanty 
Kuruta, adiutant Księcia 
Gendre, generał rosyjski 
Makrot, sZJpieg 
Goszczyńsiki 
Nabielak 

Kora 

Demeter 

Podchorąży 
LubowiOOki.1 v-burmistrz Warszawy 
Stanisław iPotoclki, generał wojsk polskieh 
Frieze, :kamerdyner W. Księcia 

LISTOPAD O W 
Sceny dramatyczne 

{JANINA JABŁONOWSKA 
BARBARA RACHW.MBKA 
MARIA BIAŁOBRZESKA 
CELINA KUBICÓWNA i 
WIESŁAWA MAZURKIEWICZ 
EUGENIA HERMAN 
WANDA JAKUBIŃSKA 

ANDRZEJ SZALA WSKI 
HANNA BEDRYŃSKA 
SEWERYN.,.BU'I1RYM 
JANUSZ KłDsIŃSKI 
TADEUSZ MINC 
ZYGMUNT MALA W:SKI 
WOJCIECH PILARSKI 
JERIZY KOZAKIEWIO -

{ DANUTA MNIEWSKA 
BOHDANA MAJDA 

{BARBARA RACHWALSKA 
JANINA JABŁONOWSKA' 
MAIRTAN STANISŁAWSKI 
ZDZISŁAW SUW Al.SKI 
JA:N RUDNICKI,...,....
MARIAN NOWAK 

Lokaj , . . . 
Aktor, reżyser Teatru Rozmaitości,-: . 
Kudlicz-Mefisto, aktor Teatru J\Ózmaitości 
Faust, aktor Teatru Rozmaitości 

Małgorzata, aktorka Tel!tFu Rozmaitości 
Satyr I 
Satyr II 
Satyr III 
Chłopicki . . 
Oficer D~rówslki 
Joachim teiewel 
Ojciec/ Lelewela , 
Siostra Lelewela . • 
Ksawery Bronikowski 
Hermes . . . 
Czechowski, 1POrucznilk 
Kera I 
Kera II 
Kera [II 
Książę Adam Czartoryski . . 
Wincenty Krasiński, gen. wojsk polskich 
Walerian ~U!ka.siński . 

STANISŁAW SKOLIMOWSKI 
JA:N Z!ELmSKI 
JERZY MERUNOWICZ 
EDMUND FETTING 

{HALINA SOBOLEWSKA 
W.ANDA CHWIAŁKOWSKA 
BOGDAN BAER 
EDWARD WICHURA 
DOBROSŁAW MATER 
BOLESŁAW BOLKOWSKI 
TADEUSZ TEODORCZYK 
WOJCIECH PILARSKI 
JÓZEF PILARSKI 
IRENA MASSALSKA 
BOHDAN MIKUC 
MICHAŁ, PAWLICKI 
GUSTA W l.IUTKIEWICZ 
BRONISLAWA BRONOWSKA 
KRYSTYNA FELDMAN 
JULIA TEMERSON 
JERZY MERUiNOMCZ 
MARIAN NOWIOKI 
JÓZEF PILARSKI 

Podchorążowie, belwederczycy, żołnierze, lud: zespól aktorski PTN oraz słuchaeze PWST im. Leona Schillera w Łodzi 
' 

..Scenografia: JÓZEF RACHWALSKI 
Plastyka ruchu; JANINA MIECZYŃSKA". 

R2l0Cz dzieje się w Warszawie, 29 listopada 1830 roku 

Inscenizacja i reżyseria: KAZIMIERZ DEJMEK 
Kierownik literacki: JAN KO!-'ROWSKI ' Muzyk.a: TADEUSZ PACIORKIEWICZ 
Asystent reżysera: KRYSTYN FELDMAN 
Kierownik Zespołu Instrumen ego: ZENON PŁOSZAJ 

Kierownik Techniczny: KAZ MRóZ 
Brygadier Sceny: KAZI JANOWSKI 
Peruki: REGINA SZALóWiNA . 
Swiatło: IGNACY CZARYSKD i RYSZARD STANISZEWSKI 

Dekoracje i kostiumy wykonano w Połączonych Warsztatach Teatrów Łódzkich. 



ludzie „·szanowani i doświadczeni w sztuce ll'ządzenia" popro
wadzą naród do walki lepiej i pewniej, jeś'li oni - młodzi 

- tę walkę zacroą. Ten błąd wynikający z idealistycznej 
postawy patriotów-spiskowców zaważył decydująco na · lo· 
sach całego powstania. 

W lipcu 1830 r. wybuchła .rewolucja w Pairyiru. Wypędzono 
znienawid®ną dynastię Burbonów, osadmnych na tronie 
przez ll'ządy „świętego przymierza." W sierpniu porwała za, 
broń Belgia i rozpoczęła walkę o swą niepodległość. 
Wiadomość o dwu rewolucjach i to zwy,cięskich podziałał~ 

elektryzująco i na członków sprzysiężenia, i na lud Warsza
wy, i na wszystkie patriotyczne elementy w Królestwie. Na
leżało zaczynać walkę, tym !bardziej, że policja była już na 
tropach sprzysiężenia i ares:zitowała kilku studentów. 

29 listopada wieczorem oficerowie należący do spisku wy
prowadzają z k<iszar podległe im od&liały, łamiąc w szeregu 
wypadków opór wyższych dowódców. Równocześnie .grupa 
cywilna dokonuje nieudałego napadu na siedzi:bę Wielkiego 
Księcia Konstantego. Podchorążowie w tymże czasie atakują 
koszary jazdy rosyjskiej, IJ.ecz nie otrzymawszy .pomocy od 
kompani.i wyborczych, które miały nadejść, bagnetem otwie
rają sobie drogę w ikierun:ku miasta. 

Nowy $wiat' i Krakowskie P.rzedmieście na patriotyczne 
wezwanie podchorążych ,,Do broni" odpowiadają zamyka
niem bram, gaszeniem ·świateł, barykadowaniem drzwi. 
Spotkani generałowie nie tylko nie stają na czele, ale wzy
wają do posłuszeństwa Mikołajowi, czynnie występują prze
ciwko powstańcom. 

Z goryczą pisze Józef Patelski, jeden z podchorążych: 
,,Myśl, że powstaliśmy sami, że nas nie wspiera naród i woj
sko, owładnęła nas w jednej chwili, rozgoryczyła i nastroiła 
wrogo jak tych potępieńców, co idą w otchłań stracenia bez 
nadziei .przebaczenia i ratunku ... " 

Nie! Podchorążowie i spiskowcy nie powstali samotni. Za
ledwie okrzyk ,,Do broni"! roZległ się na Starym Mieście, 
wnet zaroiły się kręte uliczki tlumem ludu. Fala podążyła 
w kierunku arsenału. Wyrąbano bramę. Za chwi.lę potok 
uzbrojonej ludności rozlał się z arsenału na wszystkie stro
ny Warszawy: •ku Placowi Broni, na Muranów, na Plac Ban
kowy, ku Staremu Miastu i na Pragę. Powstanie odrazu 
nabrało siły i rozmachu, przeraziło Wielkiego Księcia i jego 
zauszników. Konstanty nie był już pewnym ani oddziałów 
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ipolskich sprowadzonych przez usłużnych generałów, ani od
działów rosyjskich, które nie wykazywały ochoty do walki 
z uzbrojonym ludem. Przecież junkrowie rosyjscy bez oporu 
o<lda'li broń podchorążym, a atak szaserów prowadzony przez 
generała Wincentego . Krasińskiego załamał się Po pierw
szych strzałach. 

„Ludzie stateczni i doświadczeni" na 'których liczyli sprzy
siężeni, wystąpili zdecydowanie iprzeciwko .powstaniu. Gene
rałowie wzywali do posłuszeństwa, jeśli się to 'im nie udało 
- doprowadzali zdezorientowane oddziały do stanowisk za
jętych przez wojska J"osyjSkie. Czartoryski i Lubecki udali 
się do siedziby Konstantego, •by go skłonić do działań prze
ciwko powstańcom. Wreszcie, korzystając z tego, że nie zo
stała .powołana żadna władza rewolucyjna, w myśl wskazań 
Lubeckiego: „trzeba stanąć na czele burzy" - dawna Rada 
Administracyjna (rząd Kirólestwa) w nieco tylko zmienionym 
składzie zaczęła sprawować „rewolucyjną" władzę. 

Lecz pragnienie wal1ki o niepcdległość było tak silne 
i w5ród wojska, i wśród ludu Warszawy, a hasło „Do broni" 
tak szybko opanowało prowincję, że przeciwnicy powstania 
bali się działać jawnie. Dyktaturę pochwycił z woli kapitu
lantów Chłopicki, lecz Po to, by prowadzić układy z Miko· 
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lajem. Gdy te zawiodly, zlożyl władzę w obliczu już nie-
uchronnej walki zbrojnej. · 1 

I car, i jego skryci sprzymierzeńcy w Królestwie spodzie
wali się, że jedna walna bHwa zadecyduje o pogromie po
wstania. Jednakże żołnierz pols•ki sprawi! im niespodziankę. 
Bitwa pod Grochowem wykazała, że możemy nie tylko spro
stać arrrni Dybicza, ale możemy odnosić nad nią zwycięstwa. 
Cóż z tego, 1kiedy i rząd .z Czartoryskim jako ,prez.esem 

i nowy wódz naczelny - Skrzynecki liczyli właśnie nie na 
bohaterstwo żolnierza, lecz na skuteczność zabiegów dyplo
matycznych. W ich koncepcji interwencja dworów miala do
prowadzić bądź do ugody z Mikolajem, bądź do osadzenia 
na tronie w Warszawie, !któregoś z książąt austriackich czy 
niemieckich. 

S'Zlacheckii 1sejm, choć deklamowal o „wojnie narodowej", 
odepchnął od powstania najliczniejszą klasę narodu -
chłopów. OdTzucono wszystkie, nawet najbardziej połowicz
ne projekty reform włościańskich. Powstanie nie przeksŻtal
cilo się w wojnę narodową o niepodległość, która przynio
słaby glębokie reformy społeczne i gospodarcze, któraby 
„uobywatelnila" lud. 

Powstaje pytanie. Skoro kierownictwo -spoczywalo w rę

kach ludzi dążących do ugody, <to dlaczego powstanie trwalo 
dziesięć miesięcy i dalo nam jasne ohwHe zwycięstw pod 
StocZ!tiem, Grochowem, Wawrem czy Iganiami? 
Odpowiedź może być tylko jedna. Tak samo, jak 29 listo

pada patrioci narzucili swą wolę pr:zeciwniikom walki z ca
ratem, tak samo w trakcie powstania 'krystalizujący się pol• 
ski obóz demokratyczny pomimo wszystkich swych wahań 
i niekonsekwencji nie dopuszczał do 'kapitulacji. 

Rzucone .PI7.eZ ten obóz hasło „walka za wolność naszą i 
waszą" było bliskie demokratom calej Europy. Z Francji 
i Niemiec dążyli ochotnicy, by wziąć udzial w „polskiej re
wolucjii". Dekabryści - więźniowie caratu - słowami poety 
Odojewskiego prresyłali pozdrowienia i życzenia zwycięstwa. 
Powstanie ugruntowywało przekonanie, że przeciwko soju
szowi wladców powinien 1powstać sojusz ludów. 

Powstanie listopadowe upadlo, bo jego !kierownicy nie 
chcieli nadać mu ogólnodemok.ratycznego charakteru. Tra
gic:zme przejście granicy przez odelzialy wojska zamknęło ten 
etap naszej walki narodowo-wyzwoleńczej, lecz walka miała 
trwać nadal. Jej nowe zasady sformułowal Lelewel w slo· 
wach: 
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„Umarła Polska szlachecka, Polska niewoli i przywileju, 
P olska wyobrażona itylko przez jedną klasę mieszkańców. 
A ta co powstanie będzie Pols:ką Ludu". 

• * • 
Wyspiański kreśląc artystyczny ~braz wydarzeń nocy li

stopadowej nie umiał dostrzec ani itych wszystkich czynni-
1ków, które w konsekwencji doprowadziły do upadku powsta· 
nia, ani też nie doceniał decydującej roli masowego _udziału 
ludu warszawskiego w WYPadkach. Natomiast słusznie .pod
kreślil glęboki paitriotyzm sprzysiężonych, oraz rozlam spo
łeczeństwa szlacheckiego na dwa przeciwstawne obozy -
w alki i zdrady narodowej. 
Umiłowanie swego kraju, bezgraniczne poświęcenie dla 

dobra ojczyzny pchnęły powstańców .do wal•ki. Okazało się, 
że tak samo jak oni myśli i czuje większość nBJrodu I ten 
fakt zadecydował o tym, że powstanie listopadowe stanowi 
jedną z chlubnych kart naszych postępowych tradycji hi· 
storycznych. 



STANISŁAW KASZYŃSKI 

O NIEKTÓRYCH INSCENIZACJACH 
„NOCY LIST OP AD OWEJ" 

T~ . 
Jłlryspiański nie żyl już od roku, kiedy Ludwik Sol

ski, ówczesny dyrektor i reżyser krakowskiego teatru zdecy
dował się wystawić „Noc Ustopadową" - wielką udramaty
zowaną OPoWieść o Powstaniu listopadowym, Zamiar ten 
mial niewątpliwie pasmak pewnego ~odzaju odwagi: trzeba 
było wziąć na warsztat rzecz trudną, 'bez śceni-cznych tra
dycji, a i nie opatrzoną wyczerpującym !komentarzem auto
ra, który przecież jak żaden z polskich dramatur.gów znal 
i odczuwał znaikomicie teatr i sam :przez szereg lat, z nie· 
zwykłą pieczolowit.ością przekładał swoje .slowa-wizje na 
mowę teatru. Pomyśleć jeszcze, iż to wszystko działo się w 
Krakowie, mieście wyjątkowo uwrażliwionym na !każdą for
mę kultu wiellciego poety i pilnie baczącym na pietystyczną 
realizację sceniczną jego spuścizny. Jan Lorentowicz, który 
specjalnie zjechał z Warszawy, wtedy jeszcze - „z zagra
r>Jcy" - wspomina, że na tydzień przed prapremierą caly 
Kraków owladnąl nastrój n lecievpliwego oczekiwania. Oba
wy o inscenizację mialy jeszcze inną argumentację: ,,Pierw
sze wrażenie, ja'kie odnosi się po tych „Scen dTamatycz
nych" p rzeczytaniu (pierwodruk ukazał się w roku 1904) -
pisze w r . 1908 Ignacy Grabowski - jest Poczucie niesły
chanego rozhuśtania wyobraźni , niemal szaleństwem zabar· 
wionego, jakiego literatura Polska dotychczas nie wydała. 
Ani zuchwale l i:bera veta „Beniowskiego", ani roztopiona 
lawa ,,Króla-Ducha" nie dosięgają takiego zui:'>elnego, żywio
łowego poniechania wszystkiego, co dotychczas było teorią, 
regułą, konwenansem, obowiązującym cmciem i obowiązują· 
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cym widzeniem. Dzisiaj J,Noc listopadowa" - stwierdza 
dalej - wielu nawet wykształconym, ale starszym ludzic,m, 
ze względu na niesłychany galop wyobraźni wydaje się dzie
łem Po prostu wariackim". 

Mimo takiego mniemania nowe dzieło Wyspiańskiego przy
jęto z zachwytem i ~ntuzjazmem, po ~Ci z racji tematu 
i zawartych alkcentów ·Politycznych, iktóre można było prze· 
myci<: w zaborze austriackim. Prawykonanie nastąpiło w 
dniu 28 listopada 1908 roku, a więc w rocznicę śmierci pi
sarza a w wigilię wylbuchu powstania; :ta data stała się dość 
dokładnie przestrzeganą regulą, :tak iż następne premiery 
przypadały zazwyczaj na !koniec listopada. 

Zbyt wiele miejsca zajęłoby wymienienie calej prapremie
rowej obsady. W owym czasie teatr ikrakows'ki skupia~ 

nieomail wszystkie :z.na1komiltości a!ktorskie i właśnie ta. 
wyiborowa stawka obsadziła .cr.olowe role: L. Solski poza 
reżyserią grał Stanisława Potockiego, Waleriana Łukasiń
skiego i I Satyra; I. Solska - Joannt:; J. Węgrzyn - P . Wy
sockiego, w sezonie 1910/11 występował ~nadtto w roll 
Kudlicza; S. Stanisławski - Podchorążego, młodego Gen· 
dre'a i Reżysera Teatru Rmm.aitości; J. Sosnowski - W. Ks. 
Konstantego; J. LeszczyńSk:i - Goszczyńskiego; .M. Węgrzyn 
- Nabielaka; E. Weychert - Studenta i J. Lelewela; W. So
biesław - W. Krasińskiego; S. Wysocka ........ Pallas; W. Or
don-Sosnowska - Korę i :i!n. Szt:u!kę wystawiono w dekora
cjach J. Szpitziara, skorygowanych i uznanych (w szkicach) 
przez Wy·~piańskiego, zaś tekst muzyczny na podstawie spe
cjalnego libretta autora skomponował B. Raczyński. Chyba 
słusznie pisał jeden z krytyków tego przedstawienia, iż Sil 
w tej sztuce ,,same wielkie lub same male role". I jekli 
wolno zaufać opinii recenzentów - J. Sosnowski„. „nie 
żalowal barw jaskrawych w charakterystyce całej figury" 
W. Ks. Konstantego, natomiast świetna była I. Solska w 
dyskrecji i wykwincie, jaki zbliżył do życia pastać Joanny 
GrudzińSkiej". W tym ostatnim zdaniu trącono wcale nie 
mimochodem jeden z najka,pitalniejszych problemów insce
nizacji ,,Nocy listopadowej", który od dawna pasjonował 
teatr, problem sprowadzający się do arcytrudności zharmo
nizowania dwóch odrębnych światów występujących w sztu
ce, znaiezienie jakiejś scenicznej formy przedstawienia tej 
zaiste osobliwej koegzys•tencji. Już w rCJku 1908 ~ś zauwa
żył, że „nad tym zagadnieniem niejedno jeszcze pokolenie 

19 



,będzie pracować". Chyba to słuszne manie. Jak poradził 

sobie z tym L. Solski? „Wśród malarzy mówiono po przed· 
stawieniu - pisze w „Kurierze Warszawskim" Witold Nos„ 
kowski - że świat nadpr.zyirodzony musiałby oddzielić się 

bardziej od realnego i to oddzielić fizycznie, w przestrzeni; 
twierdzono, że Wyspiański sam, gdyby uj,rżał ,,Noc listopa
dową" na próbach, przedział rf:aki wprowadziłby zapewne. 
T.rudno dociekać, czy i jaki środek zastosowałaiby wynalaz
czość reżyserska rpoety, aby rozdźwięk usunąć; teatr kra
kows·ki mial obowiązek traymania się tradycji i musiał in
tel'!P'l"etować „Noc listopadową" przez analogię za wskazów
kami, jakie autor dawał w innych dziełach przez siebie wy• 
stawianych. otóż wszystkie „zjawy" Wyspiańskiego miały 
zawsze na scenie charakter - jeśli można użyć tego słowa 
- realistyczny, Czy ibyly same między sobą i w świecie 

własnym, czy mieszały się z postaciami, do których można 
bylo mniej lub więcej przykładać skalę prawdopodobień

stwa ż;rciowego, nie oddzielały się ~ nie tworzyły osobnej 
sfery. Prawda, że nigdy nie stykały się tak blisko jak w 
„Nocy listopadowej" ze światem, llrtóry wzywa, niemal na
:rzuca pojęcia prawdopodoljieństwa życiowego„. Mówiono, że 
dobrze by było rozdzielić te dwie sfery za pomocą zróżnicz„ 
kowania ich w grze, .tj. sferze nadlprzyrodzonej dać pmez 
stylizację i najwyższą prostotę 'kształt talk posągowy, aby 
jak najbardziej odbijał od świata realnego, który znowu 
powinien być jak naj•bardziej rzeczywisrtym". Warto jeszcze 
zacytować. Otóż Noskowski pis7.e, iż niemałe trudności do
tyczą int.erpretacji postaci realnego kiręgu, gdyż ich ,,styli
zacja jest tak widoczna, tak bije w oczy, że chcąc którąkol• 
wiek sytuację sprowadzić na grunt ściśle ;,prawdopodobny'' 
- otrzyma.libyśmy coś nieprawdopodobnego aż niemal do 
komizmu. Teatr krakowski poszedł drogą pośrednią: była 
szczypta patosu „nadprzyrodzonego" w postaciach mitolo
gicznych, była !krop.la realizmu w świecie niby rzeczywi
stym". 

Zapewne już to trudności natury inscen~cyjnej, już to 
obawa przed niezro7lllmieniem ryzykownego splotu symboli 
i postaci w scenie ,,Pod posągiem Sobieskiego" kazały zre. 
zygnować Solskiemu z wprowadzania Hekate i Eumenid z 
całą końcową sceną, co stało się w poro7lllffiieniu z opieku
nami spuścizny liiterackiej poety, 

Za J. LorentowiC'Zem g~i siię przypomnieć jeszcze dwie 
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kwestie zwilZQ?le i pierws~ inscenizacją. ,,Mniej mnie za„ 
dowolila scena w miesz.kaniu Lelewela - pisze - ni.e trak
tow~ z dostateczną tr08ką o wydobycie jej znae7.enia id&< 
oweao". Po drugie - krytyk dziwi się, czemu reżyser wpro
wa®ł j~ko orszak Kory .,.--~ chłoptki w sqkmanach 
krakowskich i czapkach, z pawimi piórami, :przy dźwięku 
krakowskiej kapeli natrętnie depczący po piętach belweder
czyków. Pomysł ten utrzymał się i w jpÓŹniejszych insce
nizacjach. Rzecaywiście dziwaczny to coctaill stylów, jak 
zresztą mebywałe było to zejście bogów greckich na ulice 
powstańczej Warszawy. Dziwaczny, ale ehyba :uozumiałY. 
wobec ówczesnej sugestywności bajecznie - kolorowego stro„ 
ju podniesionego do rangi poetyckieso rekwizytu przez 
„Wesele". . 

W sezonie prapremierowym ,,Noc listopadowa" id~e 25 
razy, osiągając .tym rekordow~ ilość przedstawień. Wpraw
dzie utrzymuje się do sezonu 191~/13, c~to otwierając fe
~n. jednak.żę cieszy się coraz mniej~ powodz,eniem. ~ tllk 
w ~o~ejnych sezonach od 1909/10 - idzie .a, 6, 4 i 1 nz. Cie
kawe, że pierwszym apektaklem w roku wojny 19H było 
przedsta~enie składane z I aktu „Nocy . listopadowęj" 
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1 „Kon~raitów barskich" A. Mickiewicza. Razem ·do roku 
1932 wychodzi w Krakowie 44 razy. 
Następn~ chronologicznie premierlł ibyla prezentacja lwow:. 

ska w dn. 29 listopada 1910 roku i znowu z udziałem czo
łówki aktorów: P. Wysocki - K. Adwentowicz, W. Ks. Kon
stanty - R. Żelazowski, Joanna - M Stachowiczowa, Pallas 
- W. Siemaszkowa, Kora - 1.· Trapszo, Dekoracje opraco
wał Feliks Wygrzywalski. Warszawa ogląda ,,Noc listopado
wą" w czasie pierwszej wojny światowej, w okresie okupa
cji niemieckiej. Premiera odbyła się w dn. 2 grudnia 1915 
roku (razem grano 5 razy) w Teatrze Rozmaitości. Reżys~ 
rowal J. Janusz, dekoracje przygotował S. Jasiński, a nu: 
strację muzyczną L. Marczewski. Wystawia również te sztu
kę teatr polski w Kijowie w roku 1917 za dyr, F. Rychłow
skiego i z dekoracjami W. Drabika, który komponuje opraw~ 
scenograficzną i dla drugiej ililscenizacji stołecznej z rok'lł 

1921 w Teatrze Polskim. Tekst dramatyczny według układ~ 
A. Zagórskiego reżyserował A. Zelwerowicz, muzykę po.: 
wtó.rzono :z; roku ~915. Ogółem grano 23 razy, W jedlnej 
z recenzji z tego przedstawienia odnajdzie się jakiś pordos 
s1>0rów krakowskich. M. in. krytyk -robi rzarzut, iż Kora 
(Brydzińska) i Demeter (Muclingerowa) mają dość bezcere
monialne wejście i w takim nastroju, sans facon, spoty.~11, 
się z Nabielakiem. .. ,,Deus ·ex machina w języku dramatycz"' 
nym- kuje dowcipny krytyk teatralno-obyczajowy aforyzm 
- imaczy conajmniej tyle., co złe wychowanie". Z innych 
rol - Pallas grała Hałacińska-GawlikowSka, a G. Buszvński 
- Ohłopiokieeo. 

W ŁodZi W}'stawia ,,Noc listopadową" wraz · z „Wa~
wianką" A. Węgierko w ramach „Uroczystego Wieczoru Li· 
!l!topado-.,vego" w dn.Lu 30 listopada 1920 r. za powtórnej dy
irekcji A. Zelwerowicza. Wystawia jedna}tże ledwie trzy fra
gmenty: przemówienie Wysockiego do podchorążych, scenę 
w Belwederza (w skrócie) i podobnie scenę pożegnania 

Demeter z Korą. Z ostatniego fragmentu usunięto dialo.g 
Óbu bogi6, prrez co, :zdaniem recenzenta łódzkiego · „Rozwo
ju'' - „zatarty Żostał ten żywy kontakt między misterium 
życia- a ofiarnym czynem narodowym". Pomimo progno
lttyku powodzenia ......, na premierze· teatr świecił przeraźli'W!ł 
pustką - dano 10 przedstawień. Najwybitniejszym wyko
nawcą był Roslan w roli W. Ks; Konstantego. Pallas grała 
Dunikowska;· Korę · :_ Krżywioka. 

22 

Ostatnie przedstawienie „Nocy listopadowej" przed wojną 
odbyło się w dniu 11 listopada 1937 r. w sali obecnego Tea-. 
tru Nowego, ówcześnie T~atru Polskiego w reżyserii B. Dąb-. 
rowskiego i K. Wroczyńskiego, w dekoracjach St. Jarockie
go, niezwyikłe owacyjnie przyjęte 1przez społeczeństwo. Z ról 
wybitniejszych ,trzeba wymienić: Z. Życzkowską w ro~ 
Pallas, M. PJiucińskiego jako Wysockiego, J . Winawera -
W. Ks. Konstantego, K . Wichniarza, który „Spiżowo ujął" 
- (według kryty<ka) - rolę Chłopickiego oraz zmarłego nie
dawno K. Łabędzkiego (z Teatru im. St. Jaracza) i K. Pą~ 
gowskiego. Na wystawienie otrzymał teatr specjalny zasi
łek. ,,Po raz pierwszy od wielu lat - pisał sprawozdawca, 
„Kuriera Łódzkiego" - dyrekcja Teatru Polskiego montując 
wystawienie „Nocy listopadowej" nie musiała specjalnie 
liczyć się z wydatkami ... Nie trzeba było targować się o każ
dy zbyteczny gwóźdź, mundur, o każdego artystę, o każdego 
dodatkowego członka orkiestry. Nie trzeba było ograniczać 
inwencji :reżyserów ani fantazji dekoratora". Z relacji tego 
samego krytyka dowiadujemy się że „w inscenizacji pod
kreślono momenty prorocze"(?) i że ta intel'!Pretacja „była 
skojarzeniem wizji poety z rzeczywistością historyczną, była 
subtelnym misterium o melancholicznej Korze, jesieni\ 
wśród szelestu liści powiędłych zstępującej do podziemi -
i epopei o męskim manifeścLe gromady szaleńców urywając· 
cych się do boju w imię Tej, która nie zginęła". 

Obecne przedstawienie „Nocy listopadowej" na scenie 
Teatru Nowego jest pierwszym po wojnie. „Teatr ogromny", 
przeczuwan y genialną wyobraźnią wielkiego twórcy - wi
zjonera zaludni się znów jego postaciami z pogranicza fan„ 
t azji i jawy, dostarczy nam niebanalnych emocji i swoim 
niepowtarzalnym pięknem urzeknie. 
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OBJAŚNIENIA DO „NOCY LISTOPADOWEJ" 
Oprac. Juliusz Saloni 

PALLAS-ATENA, bogini grecka. Według wierzeń Gre
ków, wyskoczyła w pełnej zbroi z głowy Zeusa. Atena 
jest więc uosobieniem jego najwyższej mądrości i roztrop
ności. Jako urodzona bez udziału kobiety jest boginią siły, 

męstwa i niezłomnego hartu. 
NIKE - według Greków była to bogini zwycięstwa, 

towarzyszy bojownikom w bitwie z rozkazu Zeusa lub, 
w jego zastępstwie, Pallady. 

NIKE NAPOLEONIDOW - Nike byłych wojskowych 
Napoleona (nazwa utworzona na wzór greckich imion od
ojcowskich; np.: potomek Atreusa - Atryda). 

NIKE SPOD TERMOPIL - Termopile jest to wąwóz, 
przez który prowadziła dro~a z północy w głąb Grecji. 
W r. 480 przed n .e. wąwozu tego bronił król Leonidas na 
czele 300 Spartan przed nawałą Persów. Broniąc tego 
przejścia do ojczyzny wszyscy Spartanie polegli. 

NIKE SPOD SALAMINY - Salamina wyspa niedaleko 
Aten, gdzie w 480 r. flota ateńska odniosła pod wodzą Te
mistoklesa świetne zwycięstwo nad Persami. 

NIKE SPOD MARATONU - Maraton - miejsce wspa
niałego zwycięstwa Ateńczyków pod wodzą Miltiadesa nad 
Persami w r. 490 przed n .e. 

NIKE SPOD CHERONEI - Cheronea - miełsto w Be
ocji, pod którym odniósł zwycięstwo nad Grekami Filip 
Macedoński w 338 r. przed n.e. 

WYSOKI PIOTR - ur. 1797 r. w War,ce. Ukończył 

4 klasy u księży Pijarów w r. 1814 w Warszawie. Po 
czteroletnim pobycie w domu wstąpił do wojska polskiego, 
do pułku grenadierów gwardii w stopniu kadeta. W 1824 r. 
przydzielimy został do Szkoły Podchorążych w charakterze 
instruktora. W 1827 r. mianowany został podporucznikiem. 
Dnia 18 grudnia 1828 r. utworzył wraz z kilku innymi ofi
cerami Związek Wojskowych, którego celem było wyzwole
nie ojczyzny spod tyranii rosyjskiej. W przeddzień wybuchu 
wyznaczono dzień 29 Mstopadia 1830 r. na rozpoczęcie po
wstania. 

W czas1e powstania Chłopicki początkowo usunął Wy
sockiego z Warszawy i powierzył mu pracę organizacyjną, 

następnie jednak (25. I. 1831) mianowano go kapitanem 
i adiutantem naczelnego wodza. Odznaczony przez Skrzy
neckiego złotym krzyżem I klasy odznaczeń wojennych, 



działał Wysocki w sztabie I':>wernickiego. bnia S września 
1831\ r. jako major, dowódca 10 pułku piechoty linii, u boku 
Sowińskiego broniąc Woli, dostał się do niewoli rosyjskiej. 
Odesłano go do Bobrujska i tam wyrokiem sądu wojennego 
został skazany na „karę śmierci przez ćwiartowanie". Car 
wyroku tego nie zatwierdził ~ przekazał go sądowi kryminal
nemu Paskiewicza. Tutaj Wysocki skazany został na 20 lat 
katorgi na Sybirze. Po 23 latach powrócił do kraju i osiadł 

w Warce, gdzie umarł 6. I. 1875 r. 
PODCHORĄŻOWIE - podoficerowie wojska polskiego 

w Kongresowym Królestwie Polskim, którzy po odpowied
nim przeszkoleniu mogli być mianowani oficerami. Dla tych 
wybranych ks. Konstanty założył w 1822 r. w dawnej oficy
nie króla Stanisława Augusta, tuż koło pałacu Lazienkow
skiego, Szkołę Podchorążych; przeznaczona ona była tylko 
dla wyborowych czynnych podoficerów armii polskiej i ro
syjskiej. 

JOANNA - Joanna hrabina Grudzińska, ur. w r. 1799 
w Warszawie, córka Antoniego hr. Grudzińskiego. Konstanty 
poznał ją w domu ojczyma, zakochał się i poślubił w r. 1820, 
uzyskawszy rozwód z pierwszą swoją żoną. Przez cara Ale
ksandra została wtedy Joanna mianowana księżną łowicką. 

Z Joanną Grudzińską łączyły się niejasne nadzieje rojali
stów ówczesnych, jako tą, która może wpłynąć na Konstan
tego w kierunku oderwania od Rosji i usamodzielnienia 
Królestwa pod swoim berłem. 

WIELKI KSIĄŻĘ KONSTANTY - Konstanty Parwło

wicz1 w. ks. rosyjski, ur. w r. 1779, drugi z kolei syn Pawła I, 
poświęcił się wojskowości i rozpoczynał praktykę pod okiem 
Suworowa. Po utworzeniu Królestwa Kongresowego mia
nowany zostaJ w r. 1816 naczelnym wodzem wojska polskiego 
i otrzymał od brata, cara Aleksandra I, przywilieje, które 
czyniły go właściwie królem. W r. 1820 uzyskał rozwód 
z żoną swoją Anną i ożenił się z Joanną Grudzińską. Jako 
małżonek nierównej stanem osoby, zrzekł się następstwa 

tronu na rzecz młodszego brata, Mikołaja. Po ustąpieniu 

z Warszawy i ziem polskich skutkiem powstania, wziął 
udział w kampanii pod Dybiczem, jako dowódca rezerwy. 
Umarł w r. 1831. 

KURUTA - Dymitr Dymitriewicz Kuruta - generał pie
choty, Grek, ur. w r. 1770, w r. 1816 szef sztabu cesarze
wicza Konstantego, od chwili mianowania w. księcia naczel
nym wodzem wojska polskiego przeniósł się do Warszawy 
bez specjalnej fun'kcj'i. 
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GENDRE - Aleksy Gendire - generał major wojsk rosyj
skich, zajmował się w Belwederze akcją szpiegowską na 
własną rękę. Zabity w Belwederze w noc listopadową. 

MAKROT - Tobiasz Makrot - syn Henryka szpiega ro
syjskiego z czasów Kościuszki, były dworzanin w. ks. Kon
stantego, jeden z najsprytniejszych szpiegów Kuruty, posia
dający jakby całą agencję szpiegowską. Jego specjalnej opie
ce została oddana Szkoła Podchorążych po wykryciu spisku 
z początkiem listopada. Wyspiański nieściśle podaje datę jego 
śmierci na noc 29 li'stopada, Mackrota •bowiem zabił lud 
warszawski podczas rozruchów dnia 15 sierpnia 1831 wraz 
z innymi szpiegami rosyjskimi. 
GOSZCZYŃSKI - Sew:eryn Goszczyński (18Q,1-1879) -

znany poeta romantyczny, gorący patriota, niestrudzony kon
spirator, członek „Związku Wojskowego", należał do „bel
wederczyków", czyli tej grupy spiskowców, która w wieczór 
listopadowy wykonała zamach na ks. Konstantego w Belwe
derze. Jako ochotnik walczył później w korpusie Dwernic
kiego. Po upadku powstania przekradł się do Galicji. Prze
bywał następnie w Paryżu i Lwowie, gdzie umarł. 

NABIELAK - Ludwik Nabielak - lwowi1anin, ur. w r. 
1803, studia prawnicze odbywał na Uniwersytecie Lwow
skim, a na wieść o gotującym się powstaniu przybył na 

'wiosnę 1830 r. do Warszawy. Tu wstąpił do redakcji „Dzien
nika Powszechnego" i wnet pozyskał sobie serca patriotów 
swymi zdolnośoiami. Do najbliższych jego przyjaciół nale
żeli: Mochnacki i Goszczyński; oni to we trzech wnosili do 
Związku najwięcej polotu i zapału. 

KORA I DEMETER - Demeter, według mitologii grec
kiej, siostra Zeusa, była jako matka - ziemia, boginią rnś
linności, szczególnie zbóż. Jest to bogini łagodna i spokoj
na, żywicielka ludzi. Demeter miała córkę Persefonę (Korę), 
którą porwał bóg podziemia, Hades (Orkus), Demeter szu
kała córki 9 dni, a dziesiątego dowiedziała się od boga słoń

ca, Heljosa, że uprowadził ją Hades. Demeter udała się na 
skargę do Zeusa, który, rozbrojony jej rozpaczą, rozkazał, 

żeby Persefona wróciła do matki. Ale Hades dał już Persefo
nie spożyć ziarnka granatu (symbol małżeństwa), Zeus więc 
zmi,enił rozkaz. Od tego czasu miała Persefona przez 2/ 3 
.roku przebywać na powierzchni ziemi u matki, a 1/ 3 u męża 
w podziemiu. Persefona, pojęta za żonę przez Hadesa, stała 
się królową podziemnego świata cieni; ponadto jest ona 
symbolem świata roślinnego; który co rok z ziemi wykwita 
i znów się w jej ciemnościach kryje - jest symbolem na-
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sienia, które w ciągu zimy, przechowuje się w glebie, by na 
wiosnę ożyć, zakiełkować i wypuścić nowe pędy. 

LUBOWIDZKI - Mateusz Lubowidzki - radca stanu, 
wiceprezydent Warszawy, do którego kompetencji należał 

nadzór nad policją warszawską; jeden z zauszników w. ks. 
Konstantego, człowiek niskiego charakteru, oszust, i prowo
kator za cenę dostojeństwa, zaszczytów i dostatków. W noc 
listopadową otrzymał w Belwederze 15 pchnięć bagnetem, 
mimo to jednak nie został zabity. W procesie przeciw Wy
sockiemu bral udZ'iał w charakterze świadka. 

POTOCKI STANISŁAW - ,generał wojsk polskich w r. 
1830. Walczył już w wojnie kościuszkowskiej, następnie 

w armii Księstwa Warszawskiego, był adiutantem ks. Józefa 
Poniatowskiego. Odznaczył się i ranny był w kampanii w r. 
1809. Za czasów Królestwa Kongresowego mianowany sena
torem, wojewodą i adiutantem Mikołaja I. Potocki był czło
wiekiem, którego, gdyby Chłopicki odmówił, przeznaczono 
na naczelnego wodza powstania. W Warszawie lubiono go 
powszechnie, nazywano popularnie „Stasiem", uważano za 
dobrego, pewnego patriotę. Potocki stanął w noc listopadową 
po stronie Konstantego; zginął zabity w strzelaninie ulicznej 
na rogu Leszna i Tłomackiego. 

Zakończen;e obrazu W w przekładzie polskim: 

Potocki: 
Dobry wieczó'1', mój przyjacielu, drogi książę! 

W. Książę: 

Co mówią o mnie? - Warszawa zamilknie? 
O panu będzie mowa przed .cesarzem. 
Wydaj rozika.z, mój stary, żeby Polska umarła! 
Ruszaj, - na Warszawę, - i masCIJkruj wszystko! 
Jakto milczysz? 

FAUST, MEFISTO, MAŁGORZATA - osoby wodewilu 
czyli sztuki dramatycznej o lekkiej treści ze śpiewami, prze
platanej aktualnymi piosenkami czyli kupletami. Wodewil 
o Fauście napisany jest w formie jakby dramatu satyrycz
nego, odgrywanego rzekomo na scenie Teatru Rozma"tości 

29. XI. 1830 r. Jest to mianowicie baśń dramatyczna o Fauś
cie, czarowniku niemieckim. Faust oddal duszę diabłu za 
cenę odzyskania młodości i zdobycia miłości. 

KUDLICZ - Bonawentura Kudlicz (1780-1848) znakomi
ty aktor polski, artysta Teatru Narodowego od r. 1809, po
tem Teatru Rozmaitości. Aktor o ogromnym zasięgu ról, 
ylubieniec publiczności w rolach charakterystycznych; go-
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rący patriota w czasie powstania listopadowego, zwolennik 
reform społecznych. Kudlicz był również autorem i tłuma
czem wielu sztuk teatralnych!, oraz znakomitym piosenkarzem 
w wodewilach; od 1816 r. prowadził Szkolę Dramatyczną 

wychowującą pokolenie dzielnych artystów dramatycznych. 
SATYRY - mitologiczni towarzysze Dionizosa, boga wina, 

oddani zabawie ti tańcowi; są oni personifik.acją radości nie
frasobliwej i beztroskiego używania życia. Grecy przedsta
wiali ich sobie, jako postaci z górną częścią ciała ludzką, 

dolną koźlą . . 
Jako orszak, towarzyszący Dionizosowi, satyry śpiewały 

pieśni (dytyramby), które stały się pierwszym zawiązkiem 

widowiska teatralnego. W Grecji istniał również specjalny 
typ przedstawienia teatralnego, nazwany dramatem saty
rycznym. Było to widowisko zbliżone do tragedii, w którym 
występowały satyry, jako chór, mieszający się w akcję czę

sto w sposób dowcipny lub złośliwy. 
CHŁOPICKI - Grzegorz Józef Chłopicki - ur. w r. 

1771, generał dywizji wojsk polskich w r. 1830. Napoleoń

czyk - legionista odbył prawie całą kampanię Napoleona, 
wybijając się na plan pierwszy zdolnościami i działalnością. 

Awansował więc szybko, w legionach już uzyskał rangę pod
porucznika i wiele odznaczeń. W czasie wojny hiszpańskiej 
mianowany generałem brygady, wsławił się w odwrocie 
spod Moskwy; w bitwie pod Valentino ciężko ranny, podał 
się do dymisji, pominięty przez Napoleona w awansie na 
generała dywizji. Generałem dywizji mianowany dopiero zo
stał przez cara Aleksandra i objął funkcję w Warszawie. 
Znany i czczony powszechnie, zyskał ogromną popularność 
po zajściu z w .. ks. Konstantym, skutkiem którego usunął się 
z wojska. Wszystkie tajne związki patriotyczne liczyły na 
niego, jako przyszłego wodza powstania. Ale Chłopicki, jak
kolwiek znakomity żołnierz, nie nadawał się na wodza re
wolucji, był bowiem jej zdecydowanym wrogiem. Z przy
jęciem dowództwa w r. 1830, ociągał się i wahał, potem, gdy 
je objął, nie porzucał myśli pokojowego załatwienia sprawy 
w porozumieniu z carem. Wreszcie złożył urząd w ręce Ra
dziwiłła. Dopomagając Radziwiłlowi w dowodzeniu bitwą 

grochowską, padł ranny w obie nogi i od tej chwili zszedł 
z widowni powstania. Umarł w Krakowie w r. 1854. 

Jego gra w karty z Nike Napoleonidów jest aluzją do fak
tycznego karciarstwa Chłopickiego po wzięciu dymisji, jak 
i sarkastyczną oceną jego lekkomyślnej decyzji objęcia na
czelnego dowództwa mimo niewiary w powodzenie wojny. 
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KUPLETY KUDLICZA w 1prizekbaidlzH1e ipo~slciJm: 

Jestem prote.ktorem mocy, zwchwalośc:i; 

·OOtwtecznie po~alam wam żyć; 

poznajcie najwyższą las.kę: 

„Żadnych mar.zeń". 

Jestem protektorem gwabtu, oszustwa 

w r-0ZJkazach, które będą wydane. 

Oto jest mój system lojalności: 

„żadnych marzeń". 

Gdy uznam was za w ·iernych, pokornych ... 

Zaproseę was na dwór. 

Będziecie mogli zaślubić dostojne damy, 

•które byly moimi kocharvkami, 

a ja będę tańczył zadowoLony. 

„Polacy, żadnych marzeń". 

Niech żyje przemoc, zuchwa!.stwo; 

Bóg to was darzy tą mądrością: 

„Polacy, żadnych marzeń". 

Refren „Point de reveries" („Żadnych marzeń") jest 
prawdopodobnie echem .słów cara Aleksandra II, wyrze
czonych do Polaków w czasie jego pobytu w Warszawie 
w r. 1856. 

JOACHIM LELEWEL - znakomity historyk polski 
(1786-1861), wychowaniec, a potem profesor Uniwersytetu 
Wileńskiego, pozbawiony katedry z powodu sprawy filare
tów i filomatów w r. 1823, przeniósł się do Warszawy. Na
leżał do T-wa Patriotycznego, a po jego rozbiciu należy do 
epigonów, którzy nadal pozostają ze sobą w kontakcie orga
nizacyjnym, odbywają zebrania, utrzymują stosunki za gra
nicą, dają inicjatywę do dalszej akcji konspiracyjnej. Obrany 
posłem żelechowskim, należy do opozycji, co zyskało mu 
powszechną popularność, żywą dotychczas w kolach mło

dzieży. Z góry przewidywano w kołach patriotycznych 
udział Lelewela w Rządzie Narodowym. Lelewel istotnie 
wszedł do Rządu, założonego przez Czartoryskiego, i repre
zentował w nim męża zaufania „ludu". Po upadku powstania 
Lelewel opuścił kraj i osiadł początkowo w Paryżu, potem 
w Brukseli, pędząc życie w dobrowolnej nędzy i nie zaprze
stając pracy naukowej. Umarł w r. 1861. 
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OJCIEC LELEWELA - Karol Maurycy Lelewel (1749~ 
1830) - kapitan gwardii pieszej koronnej, członek Komisji 
Edukacyjnej, łowczy i cześnik ziemi litewskiej . Po rozbio
rach osiadł i gospodarował w swych dobrach, Cygowska 
Wola. Za Księstwa Warszawskiego wrócił do spraw publicz
nych. 

KSAWERY BRONIKOWSKI - (1796-1852) - ukoń

czył w r. 1823 wydział prawniczy Uniwersytetu Warszaw
skiego ze stopniem magistra praw, poczem pełnił obowiązki 
patrona przy Trybunale Cywilnym. Już w czasie studiów 
rozpoczął działalność konspiracyjną w „Związku Wolnych 
Polaków"; po jego wykryciu, w r. 1823 został aresztowany, 
wykazując w śledztwie niepośledni hart ducha. W r. 1830 
poznał się z nim Wysocki i pozyskał go do Związku Woj
skowego. Bronikowski przyjął na siebie obowiązek porozu
miewania się z mieszkańcami cywilnymi Warszawy, głównie 
z cechami rzemieślniczymi. W czasie powstania był bardzo 
czynny i pozostawał w bliskim związku z Lelewelem. 

HERMES - 1syn Zeusa i bogiin:i Mai, herold i posłandec 
bogów, który sprawuje zarazem urząd przewodnika dusz 
zmarłych do Hadesu. Jako herold bogów dzierży Hermes 
w ręce złotą laskę, berło, oplecione wężami. 

KS. ADAM CZARTORYSKI - (1770-1861) brał udział 

w powstaniu Kościuszki, po czym wzięty został jako zakład
nik do Petersburga; tu zyskał przyjaźń następcy tronu, Ale
ksandra. /Kiedy Aleksander został carem, mianował Czarto
ryskiego ministrem spraw zagranicznych; - piastował potem 
najwyższe godności w Rosji i Polsce (m. in. urząd kuratora 
wileńskiego). 

W powstaniu został Czartoryski prezesem Rządu Narodo
wego, zwołał sejm i pełnił ten urząd aż do 16. VIII. 1831 r„ 
kiedy dyktatorem został Krukowiecki. Po tym fakcie wstą
pił do korpusu Ramorina. Po powstaniu wyemigrował do 
Paryża. Czartoryski jako głowa stronnictwa konserwatywno
reakcyjnego był jedną z najwybitniejszych postaci polskiego 
życia porozbiorowego. Jako spokrewniony z rodem Jagiel
lonów, przeznaczony lbył przez wielu zwolenników monar
chizmu na przyszłego króla polskiego. Jego dążenie do ko
rony w konflikcie z TepubLikanizmem Lelewela przedstawił 
Wyspiański w dramacie Le 1 ewe 1 (1899). 

KERY - potwory podziemne, wiecznie żądne krwi ludz
kiej; przybywają na pola bitew i z ciał żołnierzy rannych 
wysysają krew, dopóki tli w nich jeszcze iskra życia. 
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RRAS!:&SKI W!NC:ENTY - od r . 1801 służył w gwardii 
Napoleona - potem utworzył własny pułk lansjerów i na 
ich czele dokazał cudów waleczności. Jako generał dywizji 
był po, śmierci ks. Józefa Poniatowskiego wodzem wojsk 
polskich. W Królestwie Kongresowym pełnił funkcję gene
rała jazdy. Krasiński był skrajnym legitymistą, dlatego też 

w noc listopadową stanął przy boku Konstantego i wraz 
z nim wyjechał z Warszawy. Wincenty Krasiński był ojcem 
poety Zygmunta Krasińskiego. Umarł w r. 1858. 

WALERIAN ŁUKASIŃSKI - niezłomny męczennik 
sprawy narodowej w czasach Królestwa Kongresowego. 
Urodził się 14 kwietnia 1786 w Warszawie. W r. 1809 wstą
pił do wojska Księstwa Warszawskiego, brał udział •w kam
panii austrackiej', a następnie wytrwał do końca przy Napo
leonie. Po jego upadku, uwolniony z niewoli austrackiej, 
wstąpił do armii Królestwa Kongresowego pod Konstantym 
i został mianowa'.ny majorem 4 pułku piechoty liniowej. Od 
r. 1809 należał do wolnomularstwa wojskowego i teraz w nim 
pozostał, utworzywszy Lożę Wolnomularstwa Narodowego, 
której celem było krzewienie i utrwalenie uczuć patriotycz
nych. Po zwinięciu Loży Wolnomularstwa Narodowego przy
stąpił do T-wa Patriotycznego, które przeszczepił do Kró
lestwa z Ks. Poznańskiego. Nowosilcow odkrył Towarzystwo 
w r. 1822 i uwięził Łukasińskiego. W śledztwie Łukasiński, 
mimo katowania nic nie wyznał, nikogo nie zdradził i został 
oddany pod sąd wojenny w r. 1824, który go skazał na 9 lat 
ciężkiego więzienia z usiłowanie zbrodni stanu. Car Ale
ksander karę tę zmniejszył do lat siedmiu. Po strasznej 
egzekucji publicznej dnia 2 października 1824 r. osadzono 
Łukasińskiego w twierdzy w Zamościu; za bunt i próbę 

ucieczki podwojono mu lata kaźni. Przewieziony do Warsza
wy w r. 1830 na ponowne śledztwo, odsiadywał więzienie 

w koszarach grenadierów; książę, ustępując z Warszawy, 
wziął ze sobą Łukasińskiego i oddał do Szlisselburga, jako 
„sekretnego" aresztanta. W lochu podziemnym, okuty, nie 
widując twarzy ludzkiej, nie rozmawiając z nikim nigdy, 
bezprawnie więziony, przesiedział Łukasiński lat trzydzieści. 
Dopiero na kilka lat przed śmiercią, przeniesiony został 
w nieco lepsze warunki. Łukasiński zmarł w Szlisselburgu 
dnia 27 lutego 1868 jako 82-letni starzec, nie doczekawszy 
się zwolnienia, które prawnie mu się należało. 

,,Prasa", Łódź. zam. 92. N. 10 ooo. I . 55. 
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STANISŁAW WYSPIANSłU 

NOC LISTOPADOWA 
Sceny dra~atyc~p.e .i{;.(. 

SOENA I. W Szkote Podchorążych. 

Występµją: 

P allas 

Nike Napoleonidów 
Nike spod Termopil 
Nike spod Salaminy 
Nike spod Maratonu 
Nike spod Cheronei 
Piotr Wysocki, poruczn:k 

Szkoły Podchorążych 

. {JANINA JABŁONOWSKA ./ 
BARBARA RACHyY ALSKA 
MARIA BIAŁOBRZESKA 
CELINA KUBICóWNA 
WIESŁAWA MAZURKIEWICZ 
EUGENIA HERMAN 
WANDA JAKUB!&SKA 

ANDRZEJ SZALA WSKI 
Podchorążowie. 

SOJ!JNA II. Salon w Belwederze 
Występują: 

Joanna, żona W. Księcia 
W. Książę Konstanty . 
Kuruta, adiutant Księcia 
Makrot - i;ipieg . 

HANNA BEDRYŃSKA 
ISEWERYN BUT!RYJv]: 

Gendre -:::-:: generał rosyjski 

JANUSZ KŁOSIŃSKI 
ZYGMUNT MALAWSKI 
TADEUSZ MINC 

SCENA III. Pod posągitmt Spbieskiego 

vVystępują: 

Gosz~czyński 

Nabielak 

~<?!!! 

D~.rr!~!~ 

Podcborąty . 

. WOJCIECH PILARS KI 

. JERZY KOZAKIEWICZ 

. {DANUTA MNIEWSKA >I 
BOHDAl'fA MAJDĄ. 

{BĄRĘARA RACHWALSKA J 
• JANINA JĄBł.,QNOWSKA 
. MARIAN STANISŁAWSKI 

Belwederczycy. 



SCENA IV. Salon w Belwederze · 

Występują: 

Gendre, generał rosyjski . 
Lubowidzki, v-'burmistrz War-

szawy 
Frieze, kamerdyner W. Księcia 
Nabielak 
Goszczyński 

Joanna, żona W. Księcia 
W. Książę Konstanty . 
Lokaj 
Kuruta, adiutant Księcia 
Stanisław Potocki, generał 

wojsk polskich . 

TADEUSZ MINC 

ZDZISŁAW SUWALSKI 
MARIAN NOWAK 
JERZY KOZAKIEWICZ 
WOJCIECH PILARSKI 
HANNA BEDRYŃSKA 
SEWERYN BUTRYM 
STANISŁAW SKOLIMOWSKI 
JANUSZ KŁOSIŃSKI 

JAN RUDNICKI 
Belwederczycy. 

SCENA V. W Te.atrze Rozmaitości 

Występują: 

Aktor, reżyser Teatru Roz-
maitości 

Satyr I 
Saty.r II 

. ; 
Aktor - Teatru Rozmaitości, 

grający rolę Fausta . 
Kudlicz„ aktor Teatru Rozma

JAN ZIELIŃSKI 
BOGDAN BAER 
EDWARD WICHURA 

EDMUND FETTING 

itości, grający roJe Mefista JERZY MERUNOWICZ 

A:~~~a ~:i~t~ał:;::;~ośc~ {~~~: C~;~::::;;:~ 
Chłop.icki, generał wojsk pol-

skich . . ~ . . . - BOLESŁAW BOLKOWSKI 
Satyr .III • DOBROSŁAW MATER 
Oficer Dąbrowski . TADEUSZ TEODORCZYK 
Nike Napoleonidów . . MARIA BIAŁOBRZESKA 

Publiczność teatru. 

:1 
I 

I 

SCENA.VI. W mieszkaniu .Lelewela 

Występują: 

Joachim Lelewel 
Ksawery Bronikowski 
Hermes . 
Ojciec Lelewela 
Siostra Lelewela 
Nike spod Cheronei 

WOJCIECH PILARSKI 
BOHDAN MIKUC 
MICHAŁ PAWLICKI 
JÓZEF PILARSKI 
IRENA MASSALSKA 
WANDA JAKUBIŃSKA 

SCENA VII. W ulicy 

Występują: 

Pallas • 

Czechowski, porucznik 
Makrot, szpieg . 
Młody Gendre . 

• {JANINA JA.BŁONOWSKA .,. 
BARBARA RACHWALSKA 
GUSTAW LUTKIEWICZ 
ZYGMUNT MALAWSKI 
EDMUND FETTING 

Piotr · Wysocki, porucznik 
Szkoły Podchorążych 

Oficer Dąbrowski . 
Nil.bielak · 

ANDRZEJ SZALA WSKI 
TADEUSZ TEODORCZYK 
JERZY KOZAKIEWICZ · 

Stanisław Potocki, 
wojsk polskich 

Zaliwski, oficer 
Rzemieślnik 

generał 

Kora 

JAN RUDNICKI 
BOHDAN MIKUC 

. TADEUSZ MINC 

BOHDANA MAJDA 
. {·D_ ANUTA MNIEWSKA J 

Hermes . MICHAŁ PAWLICKI · · 
Nike spod Cheronei WANDA JAKUBIŃSKA. 
Nike Napoleonjdów . . MARIA BIAŁOBRZESKA 
Nike spod Termopil CELINA KUBICÓWNA 
Nike ·Spód Salaminy . . • WIESŁAWA MAZURKIEWICZ 
Nike spod Maratonu EUGENIA HERMAN 

LJudJ, podchorążowie, żolatierze. 

.. „. 



SCEN A Vili. W Alejach · U jauto:wskich 

Występują : 

W;. ~§iąi:ę ~onstanty 

Kuruta, ~giut~ł Vf, ~~ięcia 
Wincenty Krasiński, generał 

SEWE~YN :~U!THYM 

J AN:gą?f ~Q~J~ą~J 

w~js~ pqJskich . . · . . MĄ.RI~N NQWJ~JCJ 
~DR~Eł ~~Ą;~AW§JH 

Straż. 
· Walę!-'t~ą ŁqJ~!iei!lą4ł 

W SCENACH ZBIOROWYCH BIORĄ UDZIAŁ : ZESPÓŁ 

AKTORSKI PTN ORAZ SŁUCHACZE PWST im. LEONA 
SCHILLERA w ŁODZI 

RZECZ E>ZIEJE SIĘ W WARSZAWIE, 

29 LIS TOP ADA 1830 ROKU. 

·Inscenizacja i reżyseria: if,AZIMIERZ DEJMEK 
Scem1grafia: JÓZEF RACHWALSKI • ' ' 

Mu:z:yka: TAD:i;:u;s~ PĄCIORKIEWieZ 

Plaśty~a ruc4u: Jf'\NI~Ą. MIECZYŃSKA 

I}ierowni'k literacl~i: JAN KOPROWSKI 
Asystent reżysera: KRYSTYNA FELDMAN 

lqe~owri.i~· ~esppłu !nstrumentf!lnego: ZĘNON P.fl.~~A.J 

KierowniJ!: TechAi~zny: J(.AZIMIE~Z M~ę>~ 
Brygadier Sceny : KAZIMIERZ JANOWSKI 

Oświetleniowcy : IGNACY CZARYSKI 
. i RYSZA~D ąTANiqZEWS:f(I 

Pen1ls!; ll~P:INĄ $Zf\H9WNA 
Mpqelator: JÓZEF WAWRŻONEK 

. DEKORACJE I KOSTIUMY WYKONANO W POŁĄCZO

Nyp~ W ;"\~~t1A, 1Jf>Cfl 'fEĄTR9Vr f,9fł~~J~~: .. 
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